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  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  

لى من ال نيب بعده وعلى آله احلمد هللا وحده، والصالة والسالم ع
  . وصحبه

   :أما بعد
މިއްލަތުގެ  އަދި. ލެވެއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސް" ޞައްޙަ ޢަޤީދާ"
 ޞައްޙަ ޢަޤީދާ  ޟޫއަކީކުރަނީ މިދަރުސްގެ މައުތުނޑު ގަސްއަޅުގަ ވީމާ . ބިންގަލެވެ
  .ހެދުމަށެވެ ކަމުގައި

ބަޔާންވާ ން އެނގިޝަރުއީ ދަލީލުތަކު ސުންނަތުގެމޫރިތި  ކީރިތި ޤުރުއާނާއި
 ޞައްޙަ ޢަޤީދާއެއްގެ ދަށުން  ންހުރީޤަބޫލުވު، ގޮތުގައި ޢަމަލާއި ބަސް ޞައްަހވުމާއި

 ކުރެވޭ ން ފަހެ ޢަޤީދާ ޞައްހަކަމުގައި ނުވާނަމަ އޭގެދަށު. ވެކުރެވިއްޖެ ނަމައެ
ބަސްފުުޅގަިއ  ޙީެގ ވަوتعاىل تبارك اهللا. ވެވާހުއްޓެބާތިލު މެހައި ޢަމަލާއި ބަހެއްންއެ

 .އެވެވެ                  

      ]ގެ ރު ވެއްޖެމީހާފަހު، ކާފިމަށްއީމާންވު : "މާނައީ ]5 املائدة

އޭނާވާހުށީ  އާޚިރަތުގައި އަދި  .ޢަމަލުތައް ހަމަ ކަށަވަރުން ބާޠިލުވެއްޖެއެވެ
  ".ހުންގެ ތެރެއިންނެވެމީ ގެއްލެނިވެގެންވާ 

    .ފައި ވެއެވެ އަދިވެސް ވަހީކުރައްވާ       

                        
 ނުންގެ ކުރީގެކަލޭގެފާ ފާނަށާ،އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެ " :މާނައީ .]65الزمر [

 ކަލޭގެފާނުންވެސް ޝަރީކު . ވިފައި ވެއެވެކުރެޙީވަ  ރަސޫލުންނާއި ނަބީންނަށް
އަދި  .ބާޠިލުވާހުއްޓެވެ ތައްޢަމަލުހަމަ ކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުންގެ ކޮށްފިނަމަ 
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ޤުރުއާނުގައިވާ " .ހުންގެ ތެރެއިންނެވެފާނުންވެސް ވާހުށީ ގެއްލި ހަލާކުވީ މީކަލޭގެ
  .ތައް  ވަރަށްގިނައެވެއާޔަތް  މިމާނައިގެ

ގެ ފޮތާއި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްިވ اهللا ބަޔާންވެގެންވާ ހަމަކަށަވަރުން
ވެެގން ޚުލާޞާ ދަލީލު ކުރާގޮތުގައި ޞައްހަ ޢަޤީދާ މީނުގެ ސުންނަތްއަ ލުލްރަސޫ
 ،އެކަލާނގެ ފޮތްތަކާއި  ،ންނާއި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތު  ،އަށް އީމާން ވުމާއި اهللا :ވަނީ

ޤަދަރުގެ ހެޔޮމިންވަރާއި ނުބައި  ،އާޚިރަތްދުވަހާއި  ،ރަސޫލުންނާއި އެކަލާނގެ 
 .ހަކަންތަކަކީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ އަޞްލެވެމި .މިންވަރަށް އީމާންވުމުގެ މައްޗަށެވެ 

ގެން އި ނަބީކަމާ وسلم عليه اهللا صلىއްމަދު ޙަލައްވައި، މުބާވާފޮތް  ގެ މާތްاهللا
  ންމެހާ އެ ޣައިބުގެ  މާންވުން ވާޖިބުވެގެންވާއަދި އީ. ންނެވެގެއިކަމާމިކަން ވުނީއްފޮނު

 މެހައި ކަންތައްތަކަކީ ންފައިވާ އެދެއްވާ ރަސޫލާ ޚަބަރު އިއާاهللا ،ކަންތައްތަކާއި
މި ހަ އަޞްލުގެ ދަލީލުތައް ކީރިތި ޤުރުއާނާިއ  .މިއަޞްލުގެ ގޮފިތަކެވެ

   .އެވެގައިވެގެ ވަހީބަސްުފޅު اهللا .ސުންނަތުގައި ވަރަށް ގިނައެވެ    

                     

            ..  ] 177البقرة[. 

މީހުންެގ ތިޔަބައި ހުޅަނގު ފަރާތަށް  އިތީފަރާތަށާއިރުމަ  ހެޔޮކަމަކީ " :މާނައީ
 ،އިށާއަاهللاހެޔޮކަމަކީ  )ހަގީގަތުގައި( !ތަ އްކިއެއަދި . ނޫނެވެ މޫނުތައް އެނބުރުމެއް

ކަލުންނަށް އީމާްނ ނަބީބޭ  ،އިށާފޮތްތަކަ ،އިށާންނަމަލާއިކަތު  ،އި ށާއާޚިރަތްދުވަހަ
 ".ވުމެވެ

   .އެވެވިއް ކުރެ ޙީވަ سبحانه اهللا ވެސްއަދި       

                     

            .. ] މާނައީ. ]285البقرة: 
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ގެ ޙަޟުރަތުން ރައްބު އެކަލޭގެފާނުންގެ  އާއި މޫމިނުން،ރަސޫލާ "

 ،އިށާ އަ اهللاމެން ންއެ އެ . އެވެތަކެއްޗަށް އީމާންވެ ވިއްބާވައިލެ ށްނަ އެކަލޭގެފާނުން
ށް ންނަރަސޫލުއެކަލާނގެ  އެކަލާނގެ ފޮތްތަކާ އަދި ،ނާއިކަލާނގެ މަލާއިކަތުން އެ

 ލުންގެ މެދުަގއިލާނގެ ރަސޫއަހަރެމެން އެކަ ).ން ބުނެއެވެއެމީހު( .ވެއެއީމާންވެ
  ". އް ނުކުރަމެވެތަފާތެ

  .ފައި ވެއެވެކުރައްވާ ޙީ ވަ ގެއަދިވެސް އެކަލާނ          

                     

                    

                  ]النساء 

އެކަލާނގެ ރަސޫާލ  ،އިއަށާ اهللا! އޭ އީމާންވީ މީސްތަކުންނޭވެ  " :މާނައީ ]136
ގެ ކުރީގައި ބާވަިއ އޭ ،ތާއިފޮ އަށް ބާވައިލެއްވިއެކަލާނގެ ރަސޫލާއަދި  ،އާއި

 ،ގެ މަލާއިކަތުންނާއިއެކަލާނ ،އިށާއަ اهللاއަދި . އީމާންވާށެވެ ލެއްވި ފޮތަށް
އާޚިރަތް ދުވަހަށް ކާފަރުވެއްޖެ  ،އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނާއި ،އެކަލާނގެ ފޮތްތަކާއި

  ".ވެކަން ކަށަވަރެމަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެ ފަހެ ދުރުވެގެންވާ، މީހާ

   .ފައި ވެއެވެވަހީކުރައްވާ اهللاއަދިވެސް         

                      

   ] ހެ ކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައިގެން ނުވަމުހެއްޔެވެފަ " :މާނައީ  ] 70احلج !

 .އެވެވެން ދެނެވޮޑިގެ اهللاހައި އެއްޗެއް، ހަމަކަށަވަރުން އުޑާއި ބިމުގައިވާ
އަށް ފަސޭަހ اهللاއެއީ  ހަމަކަށަވަރުން . އެވެގަފޮތެއް ތަކެތި ވަނީއެހަމަކަށަވަރުން 

  ."ކަމެކެވެ  ވެގެންވާ
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ޞައްހަ ވަރަށްގިނަ މި ހަ އަޞްލުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ ! ދަންނައެވެ
 ގެعنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني أمريން އޭގެތެރޭ  .އެވެވެ ވެސްހަދީޘްތައް
 ޘް އި ރިވާކުރައްވައިފައިވާ ހަދީގަصحيحއެކަލޭގެފާނުންގެ  مسلم اإلمامން އަރިހު
 عليه اهللا صلىނަބީ  ބެހޭގޮތުން ންކަމާއީމާ السالم عليه جربيل. އޭގައިވެއެވެ .ވެއެވެ
أَنْ تؤمن بِاِهللا  (( .އާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު ހަދީސްކުރެއްވިއެވެ وسلم

 " :މާނައީ  )) وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشرهومالَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ 
 ،ފޮތްތަކާއި އެކަލާންގެ ،އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާއި ،އާއި اهللا: އީމާން ކަމަކީ 
ށް ނުބައިމިންވަރަ ރުގެ ހެޔޮމިންވަރާޤަދަ ،އާޚިރަތްދުވަހާއި ،ރަސޫލުންނާއިއެކަލާނގެ 
 )މުސްލިމުއިމާމް އާއި  ބުޚާރީއަލް އިމާމް ( އިޚުންދެޝަ މިހަދީޘް ."އީމާންވުމެވެ

  .ފައި ވެއެވެއަރިހުން ރިވާކުރައްވާއަބޫހުރައިރާގެ 
ފަހަރަށް ފޮނުއްވުމުގެ ދެވަނަ އަލުން ދިރުއްވައި  ،ގެ ޙައްޤުގައްޔާއިتعاىل اهللا

ގުޅިގެން  އެންމެހައި ކަންތައްތަކާ ޣައިބުގެ މިނޫންވެސް  ތައްތަކާއި،ކަން
ކަމެްއ  ކަށަވަރުކުރުން ވާޖިބުވާ ހުރިހާދުކޮށް މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އިޢްތިޤާ

  . ނީ މިހަ އަޞްލުންނެވެއަންނާ
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  އީމާންވުން  އަށް هللا:  މެ ފުަރތަމައީންއެ

  
އީ ޙައްޤު هللا  ވުމުގެތެރޭގައިށް އީމާންއަ وتعاىل سبحانه اهللا ♦
އަޅުކަމެއް ވެވޭ ފަރާތެއް އެއްވެސް  މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އެކަލާނގެ ،އިލާހުކަމަށާއި

 އެހެނީ އެކަލާނގެއީ އަޅުތަކުން .ކަމުގައި ޔަގީންކޮށް، ކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެނުވާ
ނަށް އެބައިމީހު، ވޮޑިގަންނަވާ ށް އިހުސާންތެރިވެއެބައިމީހުނަ◌ަ ،އުފައްދަވައި
ްނ މީހުންގެ ތެރޭ އެ ފައުޅު ދެނެވޮޑިގަންނަވާ އަދި  ސިއްރާއިއުރެންގެ އެ  ،އްވާރިޒުޤުދެ

ދެއްވުމަށް  ންތެރިންނަށް އުޤޫބާތް އުރެދު ،ދެއްވައި ވާބު ކިޔަމަންތެރި އަޅުންނަށް ޘަ
އުފެއްދެީވ ) ޖިންނީން  އިންސީންނާ (ޘަޤަލައިން  تعاىل اهللا .ވެއިލާހެ ކުޅަދުންވަންތަ 

ވައި އްއަމުރުކުރަ ކަމަށްއެއަދި . ކުރުމަށްޓަކައެވެ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން 

   .ފައި ވެއެވެވާއްވަޙީކުރަ             

                       

             ] އަިދ "  :މާނައީ  ] 58 -56الذاريات

ށް އަޅުކަން ހަމައެކަނި ތިމަން އިލާހައިންސީން  އި ޖިންނީންނާތިމަން އިލާހު 
އިލާހު ރިޒުގަކަށް ތިމަން ން އިހުންގެ ކިބައެމީ .ދަވަމެވެނުހައް ކުރުމަށްޓަކާ މެނުވީ

އެއުރެންގެ  ވެސްކަށްކާންދިނުމަ ތިމަން އިލާހަށް  އަދި. މެވެއެދިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަ
 ،ރިޒުޤުދެއްވާ ގިނަގިނައިން ހަމަކަށަވަރުން . މެވެއެދިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވަބަޔަކުން ކި

 ."ވެއެ هللا އީ ރަސްކަލާނގެ ބާރުވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ 
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  .ފައި ވެއެވެވާއްވަހީކުރަ اهللاއަދިވެސް          

                    

                     

                    

      ] މީސްތަކުންނޭ   އޭ "  :މާނައީ  ] 22- 21البقرة !

 ލާނގެއީއެކަ. ގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރާށެވެތިޔަބައިމީހުން
. މީސްތަކުން ހެއްދެވިރަސްކަލާނގެއެވެކުރީގެ  ނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެތިޔަބައިމީހުން

ޔަބައިމީހުނަށްޓަކައި އެކަލާނގެއީ ތި. ވެތަޤުވާވެރި ވުމަށްޓަކައެ ބައިމީހުންތިޔައެއީ 
އުޑުްނ  ބިނާއެއްކަމުގައި ލައްވައި،ޔާއި، އުޑު އްކަމުގަ ތަނެއްބިން ފެތުރިގެންވާ 

މޭވާ ގަކަށް ރިޒު ން ތިޔަބައިމީހުނަށްއި އެ ،ވައިވެއްސަފެން
އާއި އެއްފަަދ هللا ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބެގެން  .އެވެރަސްކަލާނގެވިފެޅުއްވެ

  ".ވެއެހެން ފަރާތެއް ނުހަދާށެ
އްުޤ މި ހަ ފޮތް ބާވައިލެއްވެވީ، ރަސޫލުން ފޮނުއްވައި  تعاىل اهللاހަމަކަށަވަރުން  

ކަމަކުން  އިދިކޮޅު އެއްމެހާ ދީ، އެއާ  ދަޢުވަތު ށް އެއަ ބަޔާންކޮށް،

   .ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ  تعاىل اهللا. އިންޛާރުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ   

                       
 ތެއްގައި އިލާހު ކޮންމެ އުންމަން އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތިމަ " :މާނައީ  ] 36 النحل [

ފިޔަވައި هللا ( ޣޫތާއިޠާއަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި  اهللا )އެއީ( .ކު ފޮނުއްވީމެވެރަސޫލަ
  ".ދުރުހެލިވުމަށްޓަކައެވެ )އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި 
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  .ފައި ވެއެވެވަހީކުރައްވާ سبحانه اهللاއަދިވެސް          

                       
އެއްވެސް ރަސޫލަކު އި އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ ކުރީގަ"  :މާނައީ  ] 25األنبياء [ 

 ފައި މެނުވީ؛ވާއްކުރަވަހީ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެބޭކަލަކަށް . ނުފޮނުއްވަމެވެ
. ގުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކުނުވެއެވެފިޔަވައި ހައް އިލާހުހަމަކަށަވަރުން ތިމަން 
  ".ށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރާށެވެއިލާހައަދި ހަމައެކަނި ތިމަން 

  .ކުރައްވައިފައިވެއެވެޙީޒަވަޖައްލަ ވަޢައް اهللا އަދިވެސް   

                    

               ] މާނައީ  ] 2 - 1هود: " 

 އޭގެ އާޔަތްތައް  ،ންހަޟުރަތު ގެ އިލާހެއްޙިކުމަތްވަންތަ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ  މިފޮތަކީ
ރު އޭގައި އަމު. (ފައިވާ ފޮތެކެވެވިތަފުސީލު ކުރެދެން  ފުރިހަމަ ކުރެވި،

. ތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރާށެވެފިޔަވައި އެހެން ފަރާ اهللاއިމީހުން ތިޔަބަ) ވެވިގެންވަނީ
 ރު ޒާއިން ތިޔަބައިމީހުނަށް، ރަތުންޟުހަ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނީ އެކަލާނގެ 

   ."ބޭކަލަކީމެވެ ދެއްވާ ދެއްވާ އަދި އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު 
ޅުތަކުންނަްށ އަޅުކަމުގެ ގޮތުން އަ: ޤީޤަތަކީއަޅުކަމުގެ ޙަމިބަޔާންވެދިޔަ 

އެއީ . އެކަނލާގެ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ ކޮންމެކަމެއްގައިމެ އަމުރުވެވިފައިވާ
 ،އުންމީދުކުރުމާއިދަރުމަޔާއި ޘަވާބާއި ރަހުމަތަށް  ،ބިރުވެތިވުމާއި ،ދުއާކުރުމާއި
ނަދުރު ބުނުންފަދަ އެއްމެހައި ބާވަތެއްގެ އަޅުކަމެއް  ،ކަތިލުމާއި ،ރޯދައާއި ،ނަމާދާއި
އުއްމީދާއި، ޢަޛާބަށް ޘަވާބުގެ މަޑުމޮޅިކަމާއި،  ބިރުވެތިކަމާ ، ނގެއަށްއެކަލާ

މެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އެކުގައި، އެކަލާނގެ ން އެކަލާނގެއަށް އެ، ހުރެގެން ބިރުވެތިވެ
ނިކަމެތިވެ ހުރެގެން އެކަލާނގެއަށް އެކަނި  ގަދަކީރިތިވަންތަ ކަމުގެ މައްޗަށް 

ވަނީ މި މަތިވެރި އަސްލާއި އި ފަވިއްލެޑުބައެއް ބާވާރިތިޤުރުއާނުގެ ބޮކީ  .އަދާކުރުމެވެ
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  .ފައި ވެއެވެވަޙީކުރައްވާ تعاىل اهللا. މެދުގައެވެ        

             ] ފެަހ "  :މާނައީ ] 3 – 2الزمر

 ދީން  !ދަންނާށެވެ .ރާށެވެއަޅުކަން ކު ކަލޭގެފާނު އަށް ދީން ޚާލިޞްކޮށް اهللا
 " .ވެށެއަهللا  ޚާލިޞްވެގެންވަނީ

  .ފައި ވެއެވެ ކުރައްވާޙީއަދިވެސް ވަ           

   ..   ]  ވެރިރަސްކަލާނެގ  އަދި ކަލޭގެފާނުންގެ " :މާނައީ ] 23اإلسراء

އެހެން  މެނުވީ ކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން އެ ،ވަނީ ނިޔާކުރައްވައި، އަންގަވާފައި 
  ."ރާތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށެވެފަ

  .ވެއެވެ ފައިކުރައްވާ ޙީދިވެސް އެކަލާނގެ ވައަ    

            ]  މާނައީ ] 14الغافر:  "

މެހާ ންއެ( ،އަށް ދީން ޚާލިޞްކޮށްގެންވާ ހާލުهللا  ންފަހެ ތިޔަބައިމީހު
ކާފަރުން ކިތަންެމ  އެއީ  .އެކަލާނގެއަށް ދަންނަވާށެވެ )ދެންނެވުންތަކެއް ހަމައެކަނި

 اهللا رضي ޛުޚާރީ އާއި މުސްލިމުގައި މުޢާއަދި ބު ."ވިޔަސްމެއެވެ ނުރުހުނުކަމުގައި 
نهولُ. ވެގެންވެއެވެރިވާ އަރިހުން ގެ عسوسلم عليه اهللا صلى اهللا ر 

ގެ ހައްގަކީ އެކަލާނގެއަށް اهللاއަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ  " .ވެ އެހަދީޘްކުރެއްވި
   ".ބައިވެރިނުކުރުމެވެއެއްޗަކާ  އެކަލާނގެއާ އެއްވެސް ،އަޅުކަންކުރުމާއި

މައްޗަްށ  ންގެ އެކަލާނގެ އަޅު ؛އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި تعاىل اهللا ♦
ފަސް  ވެގެންވާފާޅު ދީނުގެ ފައިވާ އިސްލާމްފަރުޟުކުރައްވާ، ވާޖިބުކުރައްވައި

 ފިޔަވައި ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ هللا: އެއީ. އެވެހިމެނެ ންރުކުނަށް އީމާންވު
އީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމުގައި وسلم عليه اهللا صلى حممدށާއި، މަނުވާކަ  ކުއިލާހަ

 އި ންމަހު ރޯދަ ހިފުމާޟާރަމަމުކުރުމާއި، ޒަކާތްދިނުމާއި، ހެކިވުމާއި، ނަމާދު ޤާއި
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އަދި . ވުމެވެއްޖުޙަގެފުޅަށް ގޮސް هللا ކަޢުބަތު  ކަން ލިބިގެންވާ މީހާކުޅަދާނަ އަދި
މެހައި ންއެ ވާޝަރީޢަތުގައި ގެهللا ޢައިބުތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާ މީގެއިތުރުން 

 .ވެޖެހެ  ފަރުޟު ތަކަށް އީމާންވާން
މެ މަތިވެރި ރުކުނަކީ؛ ންމެ މުހިންމު އަދި އެން މި ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ 

 މެހާ ން އެ ނީ؛ޔާކުރަކަލިމަ ނި މި"   اهللا إال إله ال"  .ލިމައެވެގެ ދެކަޝަހާދަތު
 މެހާންއެކޮށް ކުރުމާއި،  އަށް ޚާލިޞް وتعاىل سبحانه اهللا އަޅުކަމެއް ހަމައެކަނި

. ފަރާތްތަކަކުން ނަފީކުރުމެވެއެހެން ހުރިހާ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން  ކަމެއްއަޅު
ވެގެން އަޅުކަމެއް ޤުއްޙަފިޔަވައި هللا "  އެބަހީ .އެވެ ގެ މާނައަކީ މި اهللا إالّ إله ال

؛ ވޭފިޔަވައި އަޅުކަން ކުރެ هللا  ،އެހެންވީމާ .މިއެވެ ."އިލާހަކު ނުވެއެވެވެވޭ 
 މެހާ ން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިންނީން ންނާއި،އިންސީ
ގެންވާ ވެޤުއްޙައަދި އަޅުކަން ކުރުން ހަމައެކަނި . ވެނެއިލާހުންކީ ބާތިލު ތަކެއްޗަ

  .ވެބަސްފުޅުގައި ވެއެޙީއެކަލާނގެ ވަ .އެވެ هللا ހިރު ވަންތަ ހުސްޠާ  ފަރާތަކީ
                 

        ] އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރަން ("  :މާނައީ ] 62احلج

އެކަލާނގެ ފިޔަަވއި  .ފަރާތެވެ އްގުހަ އެއީ هللاހަމަކަށަވަރުން  އެއީ) ޖެހެނީ
  ."އެއީ ބާޠިލު ފަރާތްތަކެވެވައި އެއުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ ދަންނައެބައިމީހުން 

ތަޢާާލ هللا ހަމަކަށަވަރުން  ،ކުރީގައި ބަޔާންވެ ގޮސްފައިވާ ފަދައިން
ދެބައިމީހުނަށް އެކަމަށް  އަދި އެ  .ލަށްޓަކައެވެއުފެއްދެވީ މި އަޞް ންޤަލައިޘަ

އަދި ފޮތް  ރަސޫލުން ފޮނުއްވައި،އެކަމަށްޓަކައި ، ވައިކުރައްއަމުރު
ފަހެ މިކަމާއި މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނައި، ތަދައްބުރު ކޮށިްފ . އެވެބާވައިލެއްވި
މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކަށް މި މަތިވެރި  އަޞްލުެގ  އަދު މި މީހަކަށް،

އް ހެން ފަރާތްތައާއި އެކު އެ هللاއޮޅި، އޭގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު  ގީގަތްހަ
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އް އެހެން ހައްގެ އެކަލާނގެއަށް ޚާއްޞަވެގެންވާއަޅުކަމުގައި ބައިވެރިކޮށް، 
  .املستعان اهللا .ނެއެވެއެނގޭން ކަފައިވާފަރާތްތަކަށް އަނބުރާ

އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި؛ އެކަލާނގެއީ ޢާލަމްތައް  وتعاىل سبحانه اهللا ♦
އެކަލާނގެ ޢިލްމާއި،  ތަދުބީރުކުރައްވައި، ހައި ކަމެއް އެއްމެ ކާއިނާތުގެ  ހައްދަވައި،

ކޮންމެ ކަމެއް،  އެކަލާނގެ ބޭނުންވެ ވޮޑިގަންނަވާ ކާއިނާތުގައި ޤުދުރަތުން، 
ކޮށް ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި ކަށަވަރު  ބޭނުންވެ ވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް، ހިންގަވާ

ވެރި އާއި އާޚިރަތުގެ މިލްކުއަދި އެކަލާނގެއީ؛ ދުނިޔެ. ވެގަބޫލުކުރަންޖެހެއެ
ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައްޔާއި، ހުރިހައި ޢާލަްމތަކެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ 

 ކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ޚާލިގެއް އަދި ރައްބެއްކަމުގައްޔާއި، އެ
އި ފަހު ދުނިޔޭގައްޔާއި، މިމަޞްލަހަތައްޓަކައަޅުތަކުންގެ  ނުވާކަމުގައްޔާއި،

ވައި، ފޮތް ރަސޫލުން ފޮނުއް ނަޖާތައްޓަކައި ވަހުގައި، އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއިދު
އެއްކައުވަންތަކޮށް،  ބާވައިލެއްވި ކަމާއި، މިހުރިހައި ކަމެއްގައި އެކަލާނގެ

ގެ هللا. އީމާންވެ ކަށަވަރު ކުރުމެވެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވާކަމުގައި

   .ވެވެއެ ބަސްފުޅުގައި              

   ] އަިދ . ވެޤެޚާލި ގެއެއްޗެއް އީ ހުރިހާهللا "  :މާނައީ ] 62الزمر

) ވެރިވެވޮޑިގެންވާ (ވަކީލުވެ  އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ހުރިހާ އީއެކަލާނގެ
 ."ރަސްކަލާނގެއެވެ

     .ފައި ވެއެވެވަޙީކުރައްވާ عزوجل هللاއަދިވެސް 
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      ] ރައްބަކީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ "  :މާނައީ ] 54األعراف

ހެއްދެވި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )6( ޑުތަކާއި ބިން ހައެކަލާނގެއީ އު. އެވެهللا 
. އެވެޝިައށް އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންނެވިޢަރު އެއަށްފަހު ދެން. އެވެރަސްކަލާނގެ

އެކަިތ  ގޮތެއްގައި އަވަސް .އެކަތި އަނެކަތި ފޮރުވާގޮތް ހެއްދެވިއެވެ ދުވާލުއާއި ރޭ
ތަރިތައް އެކަލާނގެ  އަދި އިރު ހަނދާ .އަނެކަތީގެ ފަހުން ތަކުރާރުވަމުން އާދެއެވެ

 އުފެއްދެވުމާއި،! ދަންނާށެވެ. ވެވެއެ ގެންކުރެވި އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަން
 هللا، ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ .ށެވެއަ ކަންތައްތައް ވަނީ އެކަލާނގެ
  ".ބަރަކާތްތެރިވެ ވޮޑިގެން ވެއެވެ

ން އަރިހުރަސޫލާގެ ، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި :އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި هللا ♦
މަތިވެރި ކާއި، ރިވެތި އިސްމުފުޅު ތަގެ هللا ،ވާރިދުވެފައިވާ ހަދީޘްގައި ސާބިތު
އިސްމުފުޅުތަކާިއ ކަލާނގެ އެއީ އެ. އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ ފަފުޅުތަކަށްސި

އެހެން އެއްޗަކާިއ ، މަކާއިކުރުސިފަފުޅުތަކުގެ މާނަ ބަދަލުކުރުމަކާއި، އަދި ނެތި
އަދި ކިޔެްއ . ވެމެއީމާންވުން  ނުލައި މިސާލު ޖެހުމަކާ، އިވައްތަރު ކުރުމަކާ

އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތައް ދަލީުލކުރާ މަތިވެރި މާނަ ގަބޫލުކޮށް، 
ޢައްޒަ هللا  އެއީ. ވާޖިބެކެވެ ގެންދިޔުމަކީއެ  އީމާންވެ، ވާރިދުވެފައި ވާގޮތަށް

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް، އެކަލާނގެ  އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާ .ޖައްލަގެ ޞިަފފުޅެވެވަ
އެކަލާނގެ ވަީޙ  ،ކާއި ވައްތަރު ކުރުމަކާއި ނުލައިއެއްޗަ މަޚުލޫޤުންކުރެ އެއްވެސް 

އެކަލާނގެ ވަޙީ . ވެ އެޖެހޭނެ ކުރައްވައިފައިވާ ފަދައިން އެކަލާނގެ ޞިފަކުރަން

   ވަނީއްވައިފައި ކުރަ             

   ] އެކަލާނގެ އާއި އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް  " :މާނައީ ]11الشورى

ކަލާނެގ ވޮޑިގަންނަވާ ދެކެ ވޮޑިގަންނަވާ  އަދި އެކަލާނގެއީ އައްސަވާ. އެވެނުވެ
 ."އެވެ
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 . ފައި ވެއެވެވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވާއަދި    
                  ]  މާނައީ ] 74النحل: " 

ދެނެވިޮޑ  هللا ހަމަކަށަވަރުން. އަށް މިސާލު ނުޖަހާށެވެ هللا ތިޔަބައިމީހުން
  ."އެވެ ނުދަނެ  އަދި ތިޔަބައި މީހުން .ނަވައެވެގަން

o ުބުންނާއި،ގެ އަޞްހާ وسلم عليه اهللا صلى هللا މިއީ ރަސޫލ 
ޖަމާޢަތުެގ ވަލް އަހުލުއްސުންނާ ،ތަބާވެގެން ތިއްބެވި  އެކު އެބޭކަލުންނަށްއިހުސާނާ
 تاالَقَاملَ"ނުންގެ ކަލޭގެފާއެ اهللا رمحه اَألشعرِي احلَسن أبو اإلمام އަދި .ޢަޤީދާއެވެ

عأَ نصاحلَ ابِحديث أَولِه السنފައިވާ ވާއޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ނަގުލު ކުރައް "ة
 އެނޫންވެސް ޢިލްމުވެރިންނާއި އީމާންތެރިން ނަގުލު އަދި. އެވެއަކީވެސް މިޢަޤީދާ

 .ވެކުރައްވައި ގެންނަވާފައިވަނީ މި ޢަޤީދާއެ
ބެޭހ އާޔަތްތަކާއި ގެ ސިފަފުޅުތަކާهللا .ވިދާޅުެވފައި ވެއެވެ اهللا رمحه اَألوزاعي 

ން ފުޅުއެދެބޭ މުންއާއި ސުވާލު ވެވު  مكحول އާ الزهري اإلمامމެދުގައި 
 ".ގޮތަށް ގެންދާށެވެސްފައިވާއައި  އާޔަތްތައްއެ ". ވިދާޅުވިއެވެ

ތަާކއި މެދުގަިއ ފަފުޅުސި .ވިދާޅުވިއެވެ اهللا رمحه مسلم بن الوليد 
އާ  سعد بن لَيث އާ اَألوزاعي އާ مالك اإلمامވާރިދުވެފައިވާ ޚަބަރުތަކާއި މެދުގައި 

މެހާ ބޭކަލުން ންއެ އެ މުން،އާއި ސުވާލު ވެވު اهللا رمحهم الثَّورِي سفْيان އަދި
  ".ގޮތްކިޔުމަކާއި ނުލައި ގެންދާށެވެ ،ގޮތަށް ވާއި ސްފައެ އައި "ވިދާޅުވެފާވަނީ 

ނާއި ކަލުންބޭ ތިމަން  ". ވިދާޅުވިއެވެ اهللا رمحه اَألوزاعيއަދިވެސް 
 وتعاىل سبحانه اهللاރުން ހަމަކަށަވަ ،އުޅެނީ ބުނެގިނަޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު  ކުރެ ތާބިޢީން

ފަފުޅު ތަކަށްވެސް ސިއަދި ސުންނަތުގައި ވާރިދު ވެފައިވާ . ގައެވެވަނީ ޢަރުޝީ
 ".އަހަރެމެން އީމާން ވަމުއެވެ

 ގެ އަރިހުންاهللا رمحه الرحمن عبد أَبِي بن رِبِيعގެ ޝެއިޚް مالك اإلمام
االستواُء غَير ((  .ޅުވިއެވެވިދާވެވުނު ހިނދު  މިލަފުާޒމެދު ސުވާލު االستواء
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 وعلَى الرسولِ الْبالَغُ الْمبِين، ، ومن اِهللا الرسالَةُ، والْكَيف غَير معقُولمجهول
 އަދި .ގެ މާނަ އޮޅިގެނެއް ނުވެއެވެ " االستواء " :މާނައީ . )) التصديقوعلَينا 

ރިސާލަުތ . އެވެންވާ ގޮތް ބުއްދި އަކަށް ނުވިސްނޭނެވޮޑިގެ އިސްތިވާވެ تعاىل اهللا
ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ވަނީ ސާފުކޮށް އަދި . ގެ ޙަޟުރަތުންނެވެهللاވަނީ 

 ".ރުމެވެހުރީ ތެދުކޮށް ގަބޫލު ކު އަދި އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް. ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ
 .ވިއެވެސުވާލުވެވުމުން ވިދާޅުއާ  اهللا رمحه مالك اإلمامއަދި މިކަމާއި މެދު 

 ))السو ،اجِبو انُ بِهماِإليولٌ، وهجم فالْكَيو ،لُومعاُء موتاالسةٌؤعبِد هنالُ ع .(( 
 ންނަވާޑިގެވޮ އިސްތިވާ އެކަމު. ވެއެގެގެ މާނަ އެނ "االستواء"  :މާނައީ

 .ވާޖިބެކެވެ އެކަމަށް އީމާންވުމަކީއެހެންނަމަވެސް . ވެގޭ ކަމެކެކައިފިއްޔަތަކީ ނޭނ
ދެން އެސުވާލު ކުރި މީހާއަށް " .އެކެވެމެދުގައި ސުވާލު ކުރުމަކީ ބިދުއައެކަމާ 
ދެން  .ވެނުދެކެމެކަލޭތީ ނުބައި މީހެއްކަމުގައި ނޫނީ ތިމަންނާ . ވެވިދާޅުވިއެ

 .ވެއްވައިފިއެނެރު  އި އެމީހާ މަޖިލީހުންއަމުރު ކުރައްވަ
ވެސް މި މާނަ އަރިހުންގެ عنها اهللا رضي سلَمة أُم املُؤمنِين أُمއަދި 
  .ރިވާވެގެން ވެއެވެ

 نعرِف(( .ވިދާޅުވިއެވެ اهللا رمحه املبارك بن اهللا عبد، الرمحن عبد أبو اإلمام
 :މާނައީ))  خلْقه من بائن عرشه علَى سماواته فَوق بِأَنه، سبحانه ربنا
 ؛ދަންނަނީހުސްޠާހިރު ވަންތަ ރައްބާއި މެދުގައި  އަހަރެމެންގެއަހަރެމެން "

އެކަލާނގެ އުޑުތަކުގެ މަތީގައި، އެކަލާނގެ ޢަރުޝީގައި، އެކަލާނެގ 
 ."ވާކަމެވެ ވޮޑިގެންޚަލްގުތަކުންނާއި ވަކިވެ

މިފަަދ . ށް ގިނައެވެ ތައް މިބާބުގައި ވަރަބަސް ޢިލްމުވެރި އިމާމުންގެ
އެހެން . ޛިކުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެއް އެހުރިހާ އެއްޗެތެއްގައި އަވަސް ފުރުސަ

މިބާބުގައި  ،ބޭފުޅަކު ވެލައްވާމައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުން އިތުރު މީގެ  ނަމަވެސް
މިސާލަކަށް . ވެށެވިދާޅުވާ ލިޔުއްވައިފައިވާ ލިއުންތައްސުންނަތުގެ ޢިލްމުވެރިން 

 "التوحيد" ގެاإلمام حممد بن خزيمة  ،ފޮތާއި "السنة"ގެ عبد اهللا بن إمام أمحد
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 "السنة"ގެ أبو بكر بنِ أَبو عاصمފޮތާއި،  "السنة"ގެ أبو القاسم الالَّلَكَائي ،ފޮތާއި

އެއީ ވަރަށް ، ޖަވާބު ދެއްވި شيخ اإلسالم ابن تيميةގެ މީހުންނަށް حماةُފޮތާއި، 
ސުންނަތް ފާނު އޭގައި މަނިކުއެ. ފައިދާ ބޮޑު ޖަވާބެކެވެ އެހާމެ، މަތިވެރި
. ވެއެވެއަތުގެ ޢަޤީދާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރައްވައިފައިޖަމާ

 ،އަހުލުއްސުންނަތުގެ ބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުގެ ޞައްޙަ ކަމާއި 
 ބާޠިލު ކުރުމުގެ މައްޗަށް  ތައްބަސް ގެ ބިދުޢަވެރިންއިދިކޮޅު ނާ އެބެއިކަލުން

ފައި އްވާނަގުލުކުރަ ޝަރުޢީ އަދި ޢަޤުލީ ދަލީލުތައް ،ވަރަށްގިނަ ބަސްފުޅުތަކާއި
ީލ ޔުނު ފޮތުގައި ޢަޤުއޭ ކި "التدمرية"ގެ ބޭފުޅާއެ ހަމަ އެފަދައިން އަދި .ވެއެވެ

ވަރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ނަގުލީ ދަލީލުތަކުން  އަހުލުއްސުންނަ ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 
ނގަޅު ޢިލްމުވެރިންކުރެ ހައްގު ހޯދުމަށް ރަ ންނާއި،މުޚާލިފު ބަޔާންކުރައްވައި،

ބާޠިލު ފޮހެވިގެން  ވެ،މަޢުރިފާ ހައްގުއެފޮތް ބަލައިފި މީހަކަށް  ތާއިގެންނިޔަ
  .ރައްދު ދެއްވައިފައި ވެއެވެ ދާނޭހެން

 ޚިލާފު އިއަހުލުއްސުންނަތާ ބާބުގައި ގެތަކުފުޅުއިސްމު ފުޅުތަކާއި ޞިފަ
އަިދ ނަގުލީ ދަލީާލއި  ޢަޤުލީ މެ ހަމަކަށަވަރުންމީހަކު ކޮންމެއިޢުތިޤާދު ކުރާ 

ސިފައަކާއި، ނަފީކުރާ ކޮންެމ ކޮންމެ  އަދި އެމީހުން ސާބިތުކުރާ. ވާނެއެވެޚިލާފު
  .ދެކޮޅުނުޖެހޭކަން ފާޅުވެއެވެ ނަފީއެއްގައި

. ދަންނައެވެ ވަލްޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިން  ދެންފަހެ އަހުލުއްސުންނާ
 حممدއެކަލާނގެ ރަސޫލާ  އި،ފޮތާ އެކަލާނގެ سبحانه وتعاىل هللا ،އެބައިމީހުން
 މެދުގައި  އިޛާތުފުޅާ ކަލާނގެގެ ޞައްހަ ސުންނަތުގައި އެعليه وسلم صلى اهللا

އެއަށް މިސާލު ޖެހުމަކާއި ނުލައި  ،ސިފަފުޅެއްއެއްމެހައި  ފައިވާތު ކުރައްވާ ސާބި
ކުރުމުން ނެތި އެކަލާނގެ ސިފަފުުޅތައްއަދި އެބައިމީހުން . ސާބިތު ކުރެއެވެ

އި ވައްތަރު ވުމާއި އެއްގޮތް ކުންނާއެކަލާނގެ ޚަލްގުތަ އާއެކަލާނގެ ވެ،ބަރީއަ
ހުމުން ދެކޮޅުނުޖެ ފަހެ އެބައިމީހުން .ހިރު ކުރެއެވެއެކަލާނގެ ހުސްތާ ވުމުން

ގެ ރަސޫލުން هللا .ސަލާމަތްވެ ކާމިޔާބުވެ، ހުރިހައި ދަލީލަކަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ
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 އެކަމުގައި ތިމާއަށް ލިބިގެންވާ ،ގައި ހިފައިގޮތު އިގެން ފޮނުއްވި ހައްގުއެކަމަކާ
ތެރިވެއްޖެ އަށް އިޚުލާޞް هللاހޯދުމުގަިއ  ހައްގު، ތަނަވަސްކަން ހޭދަކޮށް ލްމީޢި

 هللا މީއްވައި، އޭނާގެ ހުއްޖަތް ގަދަކުރެއްވުތައުފީޤު ދެމީހަކަށް ހައްގުމަގަށް 
  .އެކަލާނގެ ވަހީ ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ .ގެ ސުންނަތެވެسبحانه وتعاىل  

                  ] 18األنبياء [ 

 ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ބާތިލުގެ މައްޗަށް ހައްގު !އަދި ކިއެއްތަ "  :މާނައީ
 ."ނެތިގެން ދެއެވެއެހިނދު އެ  .ހައްގު ބާޠިލުނެތިކޮށްލައެވެ  ފަހެ. ޖައްސަވަމެވެ

  .ފައި ވެއެވެއަދިވެސް ވަހީކުރައްވާ            

      ] އެބައިމީހުން އަދި  " :މާނައީ ] 33الفرقان

 ޙައްޤުهللا ތިމަން  ،ނަމައަތުވައްޖެއިގެން ކާމިސާލަ ނުގެ ގާތަށް އެއްވެސް ކަލޭގެފާ
 ".ވަމެވެބާވައިލައް އެއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ތަފްސީރެއް ގެންނަވައި،

    އެބޭފުޅާގެ މަޝްހޫރު ތަފްސީރުގައި  كثري ابن احلافظ

                       

     ] ކީ ރައްބަ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  " :މާނައީ ] 3يونس 

ހެއްދެވި އި ތެރޭގަ ދުވަހުގެ އުޑުތަކާއި ބިން ހަ  އެކަލާނގެއީ. އެވެهللا
ގެ هللا ."އިސްތިވާވެ ވޮޑިގެންނެވިއެވެ ދެން ޢަރުޝިއަށް. އެވެރަސްކަލާނގެ

ބަސް ހުރި މިބާބުގައި ވަރަށްފައިދާ  މުންދައްކަވަ ވާހަކަ މިވަޙީބަސްފުޅާެމދުގައި
ނަގުުލ މިތާގައި  ގެ ބޮޑުކަމުން އޭގެ ފައިދާ. ފައި ވެއެވެކޮޅެއް ޛިކުރު ކުރައްވާ

ބޭފުޅާ ވިދާޅުވެފައިވާ އެ .ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ ރަނގަޅުވަރަށް  ކޮށްލުމީ
كثرية جدا ليس هذا موضع   تللناس يف هذا املقام مقاال ": ބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ
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އެވާހަކަތައް  މީ. ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ވެއެވެ ގެގައި މީހުންމިމަގާމު بسطها

املقام مذهب السلف وإمنا نسلك يف هذا . މަގާމެއްއްނޫނެވެ ތަފުސީލު ކުރުމުގެ
 އެއީ .ގައެވެންގެ މަުޛހަބުއި އަހަރެމެން ހިނގާނީ ސަލަފުއްޞާލިޙުމިތަނުގަ  الصاحل

އާިއ  الشافعيއާއި  الليث بن سعدއާއި  يالثورއާއި  األوزاعي އާއި مالك

އަިދ  وغريهم من أئمة املسلمني قدميا وحديثا އާއި إسحاق بن راهويهއާއި  أمحد

هو و((  )). .ގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ އިމާމުންގެ ގޮތެވެއެނޫންވެސް މުސްލިމުން
ގެ هللاއެގޮތަކީ  ن غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل،إمرارها كما جاءت م

 މަޚުލޫގުންނާއި  ،)ފާޑު ކިޔުމަކާއި(ސިފަތަކުގެ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާން ނުކޮށް 
 ތަށްއައިސްފައިވާ ގޮ އެސިފަތައް ނެތިކުރުމާއި ނުލައި  ކުރުމަކާއި، ވައްތަރު 
ر إىل أذهان املشبهني منفي عن والظاهر املتباد.) އެޤަބޫލުކުރުމެވެ. (މެވެގެންދިޔު

އާއި އެކަލާނގެ މަޚުލޫގުންނާއި ވައްތަރުކުރާ މީހުންގެ ވިސްނުމަށް  هللا، اهللا
ވިސްނޭގޮތަކީ އެކަލާނގެ މެ ފުރަތަމަ ންސިފަފުޅުތަކުގެ ބޭރުފުށުގެ މާނައިން އެ

فإن اهللا ال يشبهه ސިފަފުޅުތައް  .ންވާ ކަންކަމެވެއެކަންކަމުން ހުސްޠާހިރުވެވޮޑިގެ
ގެ ޚަްލގުތަކުން ކުރެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކަލާނގެ އާއި  هللاފަހެ  شيء من خلقه،

އަިދ  وهو السميع البصري،  وليس كمثله شييء. ވައްތަރު ނުވާހުއްޓެވެ
ސަވަިއ އަދި އެކަލާނގެއީ އައް. އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ

بل األمر كما قال . ވޮޑިގަންނަވާ، ބައްލަވައި ވޮޑިގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ އެވެ
ކަންއޮތީ  އަދި ކިޔެއް :البخاري قالاألئمة منهم نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ 

އޭގެތެރެއިން އިމާމު ބުޚާރީގެ އުސްތާޛު . ވެވިދާޅުވެފައިވާ ފަދަިއންނެ އިމާމުން
ގެ هللا  خبلقه كفر،اهللا ن شبهم(( . ފައިވެއެވެވިދާޅުވެ اخلزاعي محاد بن نعيم

ومن جحد ما . ޚަލްގަކާއި އެކަލާނގެއާއި ވައްތަރުކޮށްފި މީހާ ކާފަރު ވެއްޖެއެވެ
 ފައިވާނަފްސު ޞިފަކުރައްވާ އެކަލާނގެهللا އަދި   به نفسه فقد كفر،وصف اهللا

 وليس .ހަމަކަށަވަރުން ކާފަރު ވެއްޖެ އެވެ ވެސްށް އިންކާރު ކޮށްފި މީހާ ކަތަސިފަ
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އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ هللا އަދި  ،شبيهيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تف

ކުރެއްވުމުގައި އެކަލާނގެ އާއި ފައިވާ އެކަލާނގެ ނަފްސު ޞިފަ ކުރައްވާ
هللا تعاىل ما وردت  فمن أثبت .އެކަލާނގެ މަޚުލޫގުންނާއި އެއްގޮތްވުމެއް ނުވެއެވެ 

ى وجه الذي يليق جبالل اهللا، ونفي عن ة علبه اآليات الصرحية واألخبار الصحيح
އްހަ ޞަ ، އާޔަތްތަކާއި ފަހެ ޞަރީޙަ ".ك سبيل اهلدىسلاهللا تعاىل النقائص فقد 

ޖަލާލުވަންތަ ކަމާއި  އެކަލާނގެ ،ޚަބަރުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ިޞފަފުޅުތައް
 އުނި ސިފައެއް މެހައިންން އެގެ ޛާތުފުޅުއެކަލާނވާ ގޮތަށް ސާބިތުކޮށް، އެކަށީގެން
  ."އެވެހިނގައިފި ހިދާޔަތުގެ މަގު ދުރުކޮށްފި މީހާ ހަމަކަށަވަރުންނަފީކޮށް، 
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  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން :ނައީދެވަ

  
ވަނީ؛ އިޖުމާލީކޮށާއި  މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން އެކުލެވިގެން

އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަްނ  وتعاىل سبحانه هللاންނަކީ އެބޭކަލު .ށެވެކޮތަފްޞީލު
އެކަލާނގެ އެބޭކަލުްނ  .އުފައްދަވައިފައިވާ ބައެކެވެކައި ގަތުމަށްޓަ

އެއިން ބޭކަލަުކ  .ގައެވެކަމު ތަކެއްއަޅުން ،ސިފަކުރައްވައިފައިވަނީ އެއީ މާތް
އެބޭކަލުން  އަދި. އެވެއިސްނުވާނެ ވުރެބަސްބުނުމުގައި އެކަލާނގެއަށް

ސްލިމުން އީމާންވާން އަމަލުކުރައްވާނީ އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅާއި އެއްގޮތައްކަމުގައި މު 

 . އެވެޖެހޭނެ                     

             ] މާނައި  ] 28األنبياء:  "

 ކުރާކަންތައްތަކާއި ކުރާނޭ އެއްމެހާ ކަންތައްތަކެއް އެކަލާނގެ ންއެބޭކަލު
ގަިއ އެކަލާނގެ ރުއްސަވައިފި އަޅަކާއި މެދު  އަދި އެބެއިކަލުން .ވެދެނެވޮޑިގަންނަވައެ

ވަނީ އެކަލާނގެ އަޛާބަށް އަދި އެބެއިކަލުން . އެވެ◌ެމެނުވީ ޝަފާޢަތްތެރި ނުވާނެ
  ."ބިރުވެތިވެގެންނެވެ
 ޢަރުޝި  އޭގެތެރޭގައި. ށް ބެހިގެން ވެއެވެކަބައިތަކަ  ވަރަށް ގިނަ  އެބެއިކަލުން

އޭގެތެރެއިން ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިެގ  .ލުމާއި ހަާވލުވެގެންވާ ބަޔަކު ވެއެވެއުފު
ރައްކައު ކުރުމަށް ލިޔުއްވައި އަދި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލުތައް . ދޮރުވާނުން ވެއެވެ
  .ވެއެވެވާ ބަޔަކު ހަވާލު ކުރެވިފައި
އާއި هللا އެބޭކަލުންކުރެ  ނީ؛ލުގެ މަުގން އަހަރެމެން އީމާންވާންޖެހެތަފްޞީ

. ކުރައްވާފައިވާ ބޭބޭކަލުންނަށެވެ އެބޭކަލުންގެ ނަންތައް ބަޔާން ،އެކަލާނގެ ރަސޫލާ
 إِسرافيلُއާއި އަދި  مالكއާއި ނަރަކާގެ ދޮރުވާނު  ميكَائيلُ އާއި جِبرِيلُ އޭގެތެރެއިން 
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 ގެ އެބޭފުޅާ. އީމާންވުމެވެ ވިފައިވާ މަލާއިކަތާ އަށް ފިލި ފުންމެވުމާއި ހަވާލު ކުރެ ތާޅަ
 رضيގައި ޢާއިޝާ ޙުޙީއަދި ޞަ. ވާހަކަ ޞައްޙަ ހަދީސުގައި އައިސްފައި ވެއެވެ

 وسلم عليه اهللا صلىހަމަކަށަވަރުން ނަބީ . ން ސާބިތުވެފައި ވެއެވެއަރިހު ގެ عنها اُهللا

 جٍارِم نم انُّجالْ قلخو، ورٍن نم ةُكَئالَاملَ تقَلخ((  .ދީސްކުރެއްވިއެވެހަ
نم رٍان، وخلق آدم مام وصكُلَ فމަލާއިކަތުން  " :މާނައީ )) م

 އަނގުރު  އަދި ޖިންނީން އުފެއްދިފައި ވަނީ. އުފެއްދިފައިވަނީ ނޫރުންނެވެ
ތިޔަބައިމީހުނަްށ  ނީއުފެއްދެވިފައިވަ السالَم علَيه آدمއަދި . ފާނުންނެވެއަލި

މިހަދީސް ނެރުއްވީ މުސްލިްމ  .)ށިންނެވެއެބަހީ މަ( ."ސިފަކޮށްދެވިފައި ވާގޮތަށެވެ
  .ގެ ޞަީހހުގައެވެބޭފުޅާއެ
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  .ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމެވެ: ތިންވަނައީ

  
 سبحانه اهللاހަމަ ކަށަވަރުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމަކީ؛ 

އެކަލާނގެ  ކުރައްވައި، ހައްގަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަށްޓަކައިހައްުގ ބަޔާން وتعاىل
 އެކަލާނގެ . ވެމެއީމާންވު އްޗަ ފޮތް ބާވައިލެއްވި ކަމުގައިލުންގެ މަނާއި ރަސޫނަބީން

   .އެވެއްވިވަހީ ކުރެ                   

             ] މާނައީ ]25احلديد: " 

ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ރަސޫލުން ބަޔާންވެގެން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ، ރުން ހަމަކަށަވަ
އަދުުލ (ލުންނާއި އެކުގައި ފޮތާއި ކައަދި އެބޭ. ފޮނުއްވީމެވެ) ހެކިތަކާއި އެކު(ހުރި 

މީސްތަކުން  ފާއި އެކުގައިއެއީ  އިންސާ .ބާވައިލެއްވީމެވެ ތިލަފަތް) އިންސާފުގެ
 ."ޓަކައެވެމަށް ވެ ތިބުޤާއިމު

  .ފައި ވެއެވެވާއް ކުރަޙީވެސް އެކަލާނގެ ވަދިއަ       

                

               ..  ] البقرة

 ކަމުގެ ދެންފަހެ އުފާވެރި. އުންމަތެއް ކަމުގައެވެ އެއްވީ ތަކުން މީސް" :މާނައީ ]213
. ނަބީން ފޮނުއްވިއެވެهللا  އި، އިންޛާރުދޭ ބަޔެއް ކަމުގައިޚަބަރުދޭ ބަޔެއް ކަމުގައްޔާ

އެީއ . ލެއްވިއެވެފޮތް ބާވައި ނާއި އެކުގައި ހައްގާއި އެކުއެބެއިކަލުންއަދި 
ހުކުން މެދުގައި  އުރެންގެ އެ ފައިާވ ކަންތަކުގައި ދެބަސްވެ މީސްތަކުން

  ."ކުރުމަށްޓަކައެވެ
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ނަން އެފޮތްތަކުގެ  هللا މާތްތަފްސީލުގެ މަގުން ފޮތްތަކަށް އީމާން ވުމަކީ؛ 
 ތައުރާތާއި  ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައިއެ .ވެ ވުމެއީމާން ފޮތްތަކަށް ފައިވާވާއަންގަ ކިޔުއްވައި،

  .ޤުރުއާން ހިމެނެއެވެ އިންޖީލާއި ޒަބޫރު އަދި ކީރިތި
ކުރެއްވި  ތިމު އަދި ފޮތްތައް ޚަ  ކީ އޭގެތެރެއިން އެއްމެ މާތް ކީރިތި ޤުރުއާނަ 

ހައްުގ  ހުކުމް ކުރާ، އަދި އެއީ ހުރިހައި ފޮތެއްގެ މައްޗަށް އޭގެ ކުރީގެ އަދި . ފޮތެވެ
ރަސޫލާގެ އަރިހުން ޞައްހަ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި އެކު، . ވެކެފޮތެ ތެދުކަމުގައި ހެކިދޭ

މުިޅ  މަކީކުރު ހުކުމް އޭގައިވާގޮތަށް ތަބާވެ، ސުންނަތަށްގުން ސާބިތުވެފައިވާ މަ
އެކަލާނގެ ރަސޫާލ  ،سبحانه اهللاއެހެނީ . ވާ ވާޖިބެކެވެ ވާޖިބުއުންމަތުގެ މައްޗަށް 

ރަސޫލެއްކަމުގައި ފޮނުއްވެވީ އެއްމެހަިއ  وسلم عليه اهللا صلىމުހަންމަދު 
ޤުރުއާން ގެ މައްޗަށް މިދި އެކަލޭގެފާނުންއަ. އިންސީންނާއި ޖިންނީންގެ ގާތަށެވެ

. ޓަކައެވެރުމަށް ކު ހުކުމް އެއާއި އެއްގޮތަށް  އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ވެވީލެއްއިބާވަ
ހުރިހައި ކަމެއް  ކަމުގައްޔާއި، ވަނީ ހިތްތަކުގެ ފަރުވާއެއްއަދި އެފޮތް ލައްވާފައި

 ހިދާޔަތަކާއި◌ި ންނަށް ހުރިމުއުމިނު ފޮތެއް ކަމުގައްޔާއި އަދި ބަޔާންކޮށްދޭ

  .ވެއެވެ ވަހީކުރައްވާފައިهللا  .އެވެރަހުމަތެއްކަމުގަ        

                ] އިަދ  " :މާނައީ ] 155األنعام

ފަހެ . ވެބަރަކާތްތެރި ފޮތެކެތިމަން ރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި  މިފޮތަކީ
 ތިޔަބައިމީހުނަށް ރަހުމަތް . ވާށެވެއަދި ބިރުވެތި .އެއަށް ތަބާވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން

 ."ވެއެލެއްވޭތޯ

  .އަދިވެސް ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ            

                ] ާމނައީ ] 89 النحل: 

 .މެވެބާވައިލެއްވީ ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށް ފޮތް އަދި " 
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 ހިދާޔަތާއި ރަހުމަތާއި، ފޮތެއް ކަމުގައްޔާއި،ހައި ކަމެ ބަޔާންކޮށްދޭ ހުރި

  ." އެވެދޭ ފޮތެއް ކަމުގަޚަބަރު ންނަށް އުފާވެރިމުސްލިމު

  .ފައި ވެއެވެދިވެސް އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާއަ         

                   

                        

                    

      ]ޭއ ! ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ " :މާނައީ ] 158 األعراف

މީހުންގެ ގާތަށް  ހަމަކަށްވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނީ ތިޔަ އެއްމެހައި! މީސްތަކުންނޭވެ 
ކަން އުޑުތަކާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރި އެކަލާނގެއީ . ގެ ރަސޫލާއެވެاهللاފޮނުވިގެންވާ 

އިލާހަުކ ވައި ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއްވެވޭ އެކަލާނގެ ފިޔަ. ވެލިބިގެންވާ ފަރާތެ
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން . އަދި މަރުގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ، އެއީ ދިރުއްވާ. ނުވެއެވެ
 އެކަލޭގެފާނީ. އަށް އީމާންވާށެވެނަބިއްޔާ އުއްމިއްޔަރަސޫލާ، އާއި އެކަލާނގެ  اهللا
ން އަދި ތިޔަބައިމީހު. އެވެނަބިއްޔާމަތަކަށް އީމާންވާ ފުޅުކަލި އާއި އެކަލާނގެ هللا

މިމާނައިގައި  ."ތިޔަބައިމީހުން ތެދުމަގު ލިބުމަށްޓަކައެވެ .އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާށެވެ
  .އާޔަތްތައް ވަރަށް ގިނަގުނައެވެވާ 
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  ލުންނަށް އީމާންވުންރަސޫ: ހަތަރުވަނައީ

  

ކޮށާއި ތަފްސީލުކޮްށ ޖުމްލަ އީމާންވުމުގައިވެސް ރަސޫލުބެއިކަލުންނަށް
އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް  سبحانھ اهللاފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . ކީ ވާޖިބެކެވެއީމާންވުމަ

ހައްގަށް ދައުވަތު ، އްވުމަށާއިކުރެ އިންޛާރު  ،އިފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވުމަށާއު
ފަެހ . އެވެކަމުގައި އީމާންވާންޖެހެ ވިވެ އި ރަސޫލުންނާއި ނަބީން ފޮނުއްދެއްވުމަށްޓަކަ

އަދި . ކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ ލިބިދީފި މީހަކު ނަޞީބުއެބެއިކަލުންނަށް އިޖާބަ
އަިދ . އެވެނެފިގަމަލާމާތާއި ހަލާކު ލިބި ވެއްޖެ މީހާދެކޮޅުވެރި ލުންނާއި އެބެއިކަ

އެއްމެ މަތިވެރި ބޭކަލަކީ އަހަރެމެންގެ  ން ފޮނުވުނު،މެ ފަހުންއެބޭކަލުންކުރެ އެ
 سبحانھ اهللا .އެވެ وسلم علیھ اهللا صلى اهللا عبد بن محمد ނަބިއްޔާ

   :އިވަނީފަކުރައްވާޙީވަ            

           ]ައިދ  " :މާނައީ ]36 النحل

. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކޮންމެ އުއްމަތެއްގައި ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ 
ެމާހ ންމެނުވީ އަޅުކަން ކުރެވޭ އެ هللا ( ޣޫތާއިކަން ކުރުމަށާއި، ޠާއަށް އަޅު اهللاއެއީ 

   ."ދުރުހެލި ވުމަށްޓަކައެވެ )ފަރާތްތަކަކާއި 

  .ފައި ވެއެވެޙީކުރައްވާވަ ވެސްއަދި          

               ]މާނައީ  ]165 النساء: " 

ކުރައްވާ އިންޛާރު  އަދިއުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާ  އެބޭކަލުން ފޮނުވިގެންވަނީ
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ެގ  اهللا ،އެއީ ރަސޫލުންނަށް ފަހުގައި މީސްތަކުންނަށް. މުގައެވެކަ ންތަކެއް ރަސޫލު
  ".މައްޗަށް ހުއްޖަތެއް ނުވުމަށްޓަކައެވެ

  .ވެއެވެ ފައިދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާއަ       

                ]40 األحزاب[ 

ތިޔަބައިމީހުންގެ ފިރިހެނުންކުރެ އެކެއްގެވެސް ބައްަޕ  އެއީ  މަދުއްމުޙަ " :ނައީމާ
ނަބީކަން ޚަތިމު ގެ ރަސޫލާ އަދި  اهللاއެއީ  !ތައަދި ކިޔެއް. ކަމުގައި ނުވެއެވެ

  ." ނަބިއްޔާއެވެ ރެއްވިކު

 އެބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ اهللاބެއިކަލުން ކުރެ އަދި އެ
 ނަން ސާބިތުވެފައިވާއެބޭކަލުންގެ ން ހުއަރިގެ ރަސޫލާގެ އެކަލާނބެއިކަލުންނާއި 
 އެއީ  .އެވެވާންޖެހެ ވަކިވަކިން ތަފްސީލުގެ މަގުން އަހަރެމެން އީމާން ،ބެއިކަލުންނަށް

ސަލާުމ ފަދަ އެހެންވެސް އި، އިބުރާހީމު އަލައިހިމުއްޙާލިނޫޙާއި، ހޫދާއި، ޞާ
ލާތާއި އެއްމެ ތޯހިރު ސަލާމު ެލއްވި ބެއިކަލުންނާއި އަދި މަތިވެރި ޞަ އެއްމެހައި

 .ވެއަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާ މުހަންމަދެ
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  .އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމެވެ: ފަސްވަނައީ

މަރުވުމަށްފަހުގައި ވާނެ  ތެރޭގައިގެ އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމު
މެހަިއ ންއާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ދެއްވައިފައިވާ އެ اهللاކަންތައްތަކާއި މެދުގައި 

ޤަބުރުގެ ފިތުނަ އާއި : މިސާލަކަށް. ޚަބަރެއް ތެދުކޮށް ޤަބޫލުކުރުން ހިމެނެއެވެ
ދަފަދަކަމާއި، ބިރުވެރިކަމާއި ގަ އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ، ޘަވާބާއިއެތަނުގެ ޢަޛާބާއި 

ހިސާބު ބެއްލެވުމާއި، ޖަޒާ ދެއްވުމާއި، މީސްތަކުންެގ ، ޠުމަގާއި، މީޒާނާއިޞިރާ
ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ ފަތް ފެތުރުމާއި، އޭގެތެރެއިން ކަނާއަތަށް ފަތް ދެޭވ 

 ކަމުގައި  ވާތަށް ނުވަތަ ފުރަގަހުން ފަތް ލިބޭ އަނެއްބައެއްގެ  މީހުންނާއި
ދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެންގެ ނަބިއްާޔ އަދި އެ .އީމާންވުމެވެ

އީމާން ވުމާއި،  ގައިގެ ަހއުޟަށް ވާރިދު ވުމާއި މެދުاهللا މުހަންމަދު ސައްލަ
 ސުވަރުގެ އާއި ނަރަކަ އަށް އީމާން ވުމާއި، އަދި މުއުމިނުންނަށް އެމީހުންގެ

ބަސްވަީހ  ށް މާއި އެކަލާނގެ އެބައިމީހުންނަފެނު ދީދާރުވެ، ރަސްކަލާނގެ ވެރި
ވާނެކަމުގައި އީމާން ވުން ފަދަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައްޔާއި ރަސޫލާގެ މޫރިތި އްކުރަ

އް ކަށަވަރުކުރުން ކަމެ އެއްމެހާ ވާކޮށް ސާބިތުވެފައިޙައްޞަސުންނަތުން 
 ގޮތަށް ވާފައިލާނގެ ރަސޫލާ ބަޔާން ކޮށްދެއްވާއާއި އެކަ اهللا ފަހެ. ހިމެނެއެވެ
  .ވާޖިބެކެވެވުމަކީ  އީމާން  ކަމެއްގެ މައްޗަށް މިހުރިހާ
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  މާންވުން ޤަދަރަށް އީ: ހަވަނައީ

 .ހަތަރު ކަމަކަށް އީމާންވުން އެކުލެވިގެން ވެއެވެޤަދަރަށް އީމާންވުމުގައި 

ންމެހާ ކަމަކާއި، ނިމިފައިވާ އެހަމަކަށަވަރުން ވެ :މެ ފުރަތަމަ ކަމަކީންއެ
އެކަލާނގެ  އަދި. ންނަވައެވެނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގަޙާސުބު اهللا ކަމެއް ވާނޭ ހުރިހާ

ނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަމާއި، އަިދ އް އެކަލާލަތެ ޙާމެހައި ންޅުތަކުންގެ އެ އަ
އެބައިމީހުންގެ ރިޒުގާއި އަޖަލާއި އެއުރެންގެ ޢަމަލުތައް ފަދަ އެބައިމީހުންގެ 
އެއްމެހައި ކަމެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަމާއި، އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް 

ކަލާނގެ އެ. ކަން ކަށަވަރުކޮށް ގަބޫލު ކުރުމެވެނގެ އަށް ސިއްރުވެގެން ނުވާކަލާއެ

    .ފައިވެއެވެޙީ ކުރައްވާވަ       ]115، التوبة سورة[ 

ގަންނަވާ ރަސްކަލާނގެ އީ ހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑި اهللاހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ

  .ފައި ވެއެވެކުރައްވާޙީވަ وجل عز اهللا ވެސްއަދި." އެވެ       

                  ]سورة 

 هللا: އެބަހީ( .ޓަކައެވެށް ތިޔަބައިމީހުން ދަތުމަ" :މާނައީ ]12: آية، الطالق
ޔަބައިމީހުންނަށް އެނގުމަށްޓަކައި ބާލެއްވިތަކެތި ތި ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ އުޑާއި ބިމާ

އީ ހުރިހައި ކަމެއްގެ މައްޗަށް  اهللاހަމަކަށަވަރުން . )އުނގަންނަވައިދެއްވިއެވެ
ހުރިހައި އެއްޗަކާއި  اهللا ހަމަކަށަވަރުން އަދި .އެވެކުޅަދުން ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ

  ").އެވެވަދެނެވޮޑިގަންނަ ފުރިހަމައަށް(.ވެއެވެ އިާހޠާ ކުރައްވައިފައި  ބެހޭ ޢިލްމު

ނޑައަޅުއްވައި ނިންމަ اهللا :ދެވަނަ ކަމަކީ  ވައިފައިާވ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކަ
އެކަލާނގެ  .ވާކަމުގައި އީމާންވުމެވެ ކަންތައްތަކެއް ލިޔުއްވައިފައިއެއްމެހައި 

   :ފައި ވަނީޙީކުރައްވާވަ              
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     ]ނުންވެސް ބިން އިންސާނުންގެ ޔަޤީ" :މާނައީ ]4: آية، ق سورة

ނޑުން ( އަދި  .އުނިކުރާ މިންވަރު ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވަމެވެ) ހަށިގަ
ވާ ފޮތެއް ކުރެވިފައި ރައްކާ )މިހުރިހާކަމެއް( ތިމަންރަސްކަލާނގެ ހަޟުރަތުގައި

  ."ވެއެވެ

    .އި ވެއެވެފަޙީކުރައްވާ އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަ   

       ]އަދި ހުރިހައި އެއްޗެްއ "  :މާނައީ ]12: آية، يس سورة

އަދިެވްސ  ".ލިޔުއްވީމެވެ ތިމަން ރަސްކަލާނގެފޮތެއްގައި  ވާ ބަޔާންވެގެން

   .ފައި ވެއެވެޙީކުރައްވާވަ                

                  ]سورة 

އުާޑިއ  ތިޔަބައިމީހުން ނުދަންނަމުހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން" :މާނައީ ]70: آية، احلج
 ން އެހުރިހައި ހަމަކަށަވަރު. ދެނެވޮޑި ގަންނަވައެވެ اهللا ގައިވާ ތަކެއްޗާއި ކަންތައްބިމު

  ."ވެކަމެކެ އަށް ފަސޭހަ اهللا އެއީހަމަކަށަވަރުން . އެވެގައެއްޗެއް ވަނީ ފޮތެއް

ށް ފުޅަގެންވާ އިރާދަނަޫހ ވަތަޢާލާގެ ތަންފީޛުވެޙާބުސު اهللا: ތިންވަނަ ކަމަކީ
އަދި އެކަލާނެގ . އިރާދަކުރެއްވި ކޮންމެ ކަމެއް ވާނެއެވެ اهللاފަހެ . އީމާންވުމެވެ

 ޙީ އެކަލާނގެ ވަ މިކަމާއި މެދު. ވެސް ކަމެއް ނުވާނެއެވެއިރާދަ ނުކުރައްވައިފި އެއް

  :ވަނީ ކުރައް           ]މާނައީ  ]18: آية، احلج سورة:  "

 އަދިވެސް ." ވޮޑިގަންނަވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވައެވެ ބޭނުންވެ اهللا ހަމަކަށަވަރުން

  .ފައި ވެއެވެޙީކުރައްވާއްޒަ ވަޖައްލަ  ވަޢަ اهللا          

          ]އެކަލާނެގ "  :މާނައީ ]82: آية، سي سورة
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އެކަމެއް  ކަނި އެކަމެއް ވާށޭ ވަޙީކުރެވުމުންކަމަކަށް އިރާދަ ކުރައްވައިފިނަމަ ހަމައެ

  .އަދިވެސް ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ ".ވެދެއެވެ           

       ]ޢާލަމްތަކުގެވެރި " :މާނައީ ]29: يةآ، التكوير سورة

  ."ބައިމީހުނަކަށް ނޭދެވޭހުއްޓެވެތިޔަ ކަމެއް މެނުވީ އިރާދަ ކުރައްވާ اهللا ރަސްކަލާނގެ

ޫހ ނަޙާބުސު اهللاއެއްޗިއްސަކީ  ވުޖޫދުގައިވާ ހުރިހާ :ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ
. އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ޚާލިޤަކު ނުވެއެވެ. ވެފައިވާ ތަކެއްޗެކުރައްވާ ޚަލްޤު  ވަތަޢާލާ

 .ނުވާކަމުގައި އީމާންވުމެވެ )ވެރި ރަސްކަލަކު(އަދި އެކަލާނގެ ނޫނީ އެހެން ރައްބަކު

   .ފައި ވެއެވެޙީކުރައްވާ ވަ اهللا             

   ]އްެޗްއ އެ އީ ހުރިހާ اهللا"  :ޢީމާނި ]62: آية، الزمر سورة

ވެރި  އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހައި އެއްޗެއްގެ .އުފެއްދެވި ރަސްކަލާނގެ އެވެ

  .ފައި ވެއެވެޙީކުރައްވާއަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަ." އެވެގެރަސްކަލާނ    

                     

                    ]سورة 

ގެ اهللا ހުރި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ! އޭ މީސްތަކުންނޭވެ"  :މާނައީ ]3: آية، فاطر
ނާއި ބިމުން ތިޔަބައިމީހުނަށް ފިޔަވައި އުޑުން اهللا .ނިޢުމަތްތައް ހަނދުމަ ކުރާށެވެ

ރިޒުޤުދެއްވާ ޚާލިޤަކު ވޭހެއްޔެވެ؟ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި ހައްގުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެޭވ 
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަން ބަޔާްނެވ (ފަހެ . އިލާހަކު ނުވެއެވެ

  "؟އްޔެވެއެނބުރި ދަނީ ކޮންފަދައަކުންހެ) ފާޅުވުމަށްފަހު ތައުޙީދުގެ މަގުން
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 އަހުލުއްސުންނާ ހަތަރު ކަންތަކަށް އީމާންވުމަކީމި ޤަދަރަށް އީމާންވުމުގައި
ބިދުޢަވެރިންކުރެ މިއިން ބައެއް ކަންތަކަށް އިންކާުރ އެއީ . ވަލްޖަމާއަތުގެ އަގީދާއެވެ
   .ކުރާ މީހުންނާއި ޚިލާފަށެވެ

މުގައްޔާއި، އީމާންކަމަކީ ބަހާއި ޢަމަލު ކަ  ؛އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އަށް  اهللا ♦
 އި ނުބައި ވެ، އުރެދުމާއީމާންކަން އިތުރު ޢަމަލު ކުރުމުން ހެޔޮ ގަތުމާއި ކިޔަމަން

 .ކޮށް ޔަގީން ކުރަން ޖެހެއެވެކަށަވަރު މުގައިކަންތައްތަކުން އީމާންކަން އުނިވާކަ
ރިބާ  މާއިވައްކަ އާއި ޒިނޭ ،އުރެދުމަކުން ޝިރުކާއި ކުފުރަށް ވުރެ ކުޑަ އަދި
ފަަދ  އުރެދުންތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި، މައިންބަފައިންނަށް  މަސްތުވާ މާއި ކެއު

އެއްވެސް   ޑު ފާފައަކުން އެކަން ހުއްދަ ކަމުގައި ނުދެކޭހައި ހިނދަކުވެސް ބޮއެހެން
ދަ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ދީނުން ބޭރެކުރުމަކީ ހުއް، ށްކާފަރު ކޮ މުސްލިމަކު

  :ވަހީކުރައްވައިފައި ވަނީ اهللا. ރުން ހިމެނެއެވެގަބޫލުކޮށް، އިޢުތިޤާދު ކު  

                     

 ]އަށް ޝަރީކުކުރުމުެގ هللا  ހަމަކަށަވަރުން " :މާނައީ ]116: آية، النساء سورة

ކޮންމެ ފާފައެއް އެކަލާނެގ އަދި އެނޫން  ،ނުފުއްސަވާނެތެވެ اهللا ފާފަ
 ".މީހަކަށް ފުއްސަވާނެތެވެ ކުރެއްވިއިރާދަ
 ހަދީޘުން މުތަވާތިރުކޮށް ގެ ޢަލައިހި ވަސައްަލމްهللا ޞައްލަ ރަސޫލާކީރިތި   ♦

ޚަރުދަލު އޮށެއްެގ އެމީހެއްގެ ހިތުގައި   ހަމަކަށަވަރުން . ސާބިތުވެގެން ވެއެވެ
 اهللا މީހާވެސް  ހުރިއީމާންކަން   ]ރެވި އޮށްޓަރެއްގެ މިންވަރު[މިންވަރު 
  .ން ނެރުއްވައި ސުވަރުގެއަށް ވައްދަވާނެތެވެނަރަކައި 
އަށްޓަކައި ލޯބިވުމާއި،  اهللا ؛އަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި  اهللاއަދިވެސް   ♦
ށްޓައި އަ اهللاއަށްޓަކައި ގުޅުން ބެހެއްޓުމާއި،  اهللا، އަށްޓަކައި ރުޅިވެއުޅުމާއި اهللا

 ވެ އުމިނަކަށް ލޯބިމުއުމިނަކު އަނެއް މު ފަހެ އެއް. އެވެޢަދާވާތްތެރިވުން ހިމެނެ
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ގާތްކަން ބަހައްޓައި، ކާފަރުންނަށް ރުޅި އަރައި އަދި އެމީހުނާއި ޢަދާވާްތ 
 ރޫަސލާ އެހެންކަމުން މިއުންމަތުގެ މުއުމިނުންކުރެ އެއްމެ އިސްބަޔަކީ . ވެވުމެތެރި

  .ންނެވެއަޞްހާބު ގެޢަަލއިހި ވަސައްލަމްهللا ޞައްލަ

 .ވެއެވެލޯބިދެކެ  ކަލުންއެބޭ ތުގެ މީހުން ޢަވަލްޖަމާ އަހުލުއްުސންނާ  ފަހެ
އަދި އެބެއިކަލުންނީ . ނާއި ގާތްކަން ބަހައްޓައެވެންއެބައިމީހުއަދި 

އެީއ . މެ މާތް މީހުންކަމުގައި އިޢުތިޤާދު ކުރެއެވެންނަބީބެއިކަލުންނަށް ފަހުގައި އެ
 قُرونال ريخ (( .ބަސްފުޅަށް ޓަކައެވެ ގެޢަލައިހި ވަސައްލަމްهللا ޞައްލަ  ރަސޫލާ

 ގަރުނަކީ މެ ހެޔޮ ން އެ"  :މާނައީ )) مهونلُي نيذالَّ مثُ مهونلُي نيالذ مثُ ينِرقَ
ދެްނ . ދެން އެއާއި ޖެހިގެން އަންނަ މީހުންނެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ ޤަރުނެވެ

މިހަދީސްގެ ޞައްހަކަމާއިމެދުގަިއ ." އެއާއި ޖެހިގެން އަންނަ މީހުންނެވެ
 .އެވެވެފައި ވެޤުއިއްތިފާ

އްޞިއްދީޤު ކަމާއި، ބެއިކަލަކީ އަބޫބަކުރު ތް މެ މާންއަދި އެބެއިކަލުންކުރެ އެ
 ދެން މާނު ޛުއްނޫރައިނި ކަމާއި، ޘްޢު ދެން އެއަށް ފަހު ޢުމަރުލް ފާރޫޤު ކަމާއި، 

ކަމުގައި ސުންނަތުގެ  -ޢަންހުމް އަޖުމައީން  اهللا ރަޟިޔަ - ޢަލީ އަލްމުރުތަޟާ
ފަހުގައި ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރި  އަދި އެބޭކަލުންނަށް . ރެއެވެ އަހުލުވެރިން އިޢުތިޤާދު ކު

. ދެން ބާކީ އަޞްހާބު ބޭކަލުންނެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ދިހަ ބޭކަލުންނެވެ
ހާބީންގެ މެދުގައި ޖެހިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން އެބައިމީހުންގެ ދޫ ހަމައެފަދައިން ޞަ
ހައްގު ( ލުންނީ މުޖުތަހިދުންއަދި އެކަންކަމުގައި އެބެއިކަ. ރައްކައު ކުރެއެވެ

. ކަމުގައި އެމީހުން އިޢުތިޤާދު ކުރެއެވެ )ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބައެއް 
ބޭފުޅުންނަށް ދެއަޖުރު  ) ހައްގު ގޮތަށް ފޯރި( އޭގެތެރެއިން އިޖުތިހާދުގައި ރަނގަޅު

އެއްއަޖުރު  ނަމަވެސް ކުރެވުނު ބޭފުޅަކަށްށްއަދި އިޖުތިހާދުގައި ކު. ލިބޭހުއްޓެވެ
 ގެޢަލައިހި ވަސަްއލަމްهللا ޞައްލަ ރަސޫލާމީހުން ސުންނަތުގެ އަދި . ލިބޭހުއްޓެވެ

އަދި  .ލޯބިކުރެއެވެ އީމާންވީ މީހުންނަށް  އަހުލުބައިތުންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނަށް
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ޢަލައިިހ هللا ޞައްލަ اهللا އަދި އެމީހުން ރަސޫލު. ކުރެއެވެއެބެއިކަލުންނާއި މުވާލާތު 
ށް ގާތްކަން އަކަނބަލުން އުންމަހާތުލް މުއުމިނީން  އަނބި ގެ އަނބިވަސައްލަމް
ންުހ ޢަ  اهللا ޔަޟިއެ އެއްމެހައި ބޭކަލުންނާއި ބޭކަނބަލުންނަށް ރަ އަދި. ބަހައްޓައެވެ
  .ކިޔައެވެ

ން ންގެ ގޮތްތަކުޟީރާފި ވަލްޖަމާޢަތުގެ މީހުން ތުއަދި އަހުލުއްސުންނަ
ންނަށް އަޞްހާބު◌ެ  ގوسلم عليه اهللا صلى اهللا ރަސޫލު އެބައިމީހުންނީ. ވެއެވެ ބަރީއަ

 ގެ އަހުލުބައިތުންނާއި މެދުހަޑިއެއްޗެިތ ކިޔައި، އެކަލޭގެފާނުން، އިރުޅި އަރަ
އްޒަ ވަޖައްލަ ދެއްވައިފައިާވ ޢަ اهللاހައްދުފަހަނަ އަޅައި، އެބެއިކަލުންނަށް 

ށް ބަހާއި ޢަމަލުން ހަމައެފަދައިން އަހުލުބައިތުންނަ  .މަށްވުރެ މަތިކުރާ މީހުންނެވެޤާމަ
  .އުދަނގޫކުރާ ނާޞިބީންގެ މަގުންވެސް އެބޭކަލުން ބަރީއަވެގެންވެއެވެ

އަލައިިހ ވަސައްލަމަ  اهللا އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުހަންމަދު ޞައްލަ اهللا
ނޑު މިގެނައި ކުރު  އެކަންކަމައިގެން ފޮނުއްވި ޞައްޙަ ޢަޤީދާ އާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ސަލާމަތްވާނެ ) ނަރަކައިން(އެއީ ހުރިހައި ވާހަކައަކީ  ކޮޅުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބަސް
އެބައިމީހުންނާއި  .އަހުލުއްސުންނަތު ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާއެވެ ޖަމާޢަތްކަމުގައިވާ
 الُزت الَ(( ހަދީޘްކުރައްވައިފައި ވަނީ؛ އަަލހި ވަސައްލަމަ اهللا އްލަޞަމެދުގައި ނަބީ 

  اِهللا رمأَ يتأْي ىتح مهلَذَخ نم مهرضي الَ، ةٌورصنم قاحلَ ىلَع يتمأُ نم ةٌفَئطاَ
سبحانތިމަންކަލޭގެ ފާނުންގެ އުންމަތުެގ " :މިބަސްފުޅުގެ މާނައީ. ވެނެމިފަދައިން ))ه

 އަދި . އެވެބަޔަކު އަބަދުވެސް ހައްގުގައި ނަޞްރުލިބިގެންވާ ހާލުގައި ދެމިތިބޭނެ
ށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެ ބަޔަކަށް އެއުރެންނަކައިދިކޮޅު އެބައިމީހުންނާއި 

ޖައުމާއި ޖެހެންދެން ގެ އަމުރުފުޅު އަތުވެއްސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ اهللا .އެވެނުދެވޭނެ
   ".އެބައިމީހުން އެހެން ތިބޭނެއެވެ



ޙަ   34  )الصحيحة العقيدة( ޢަޤީދާ ޞައް
 

ވާތް ލެއްވި އިތުރު އެކަލޭގެ ފާނު ހަދީސް ކުރެއްވި ޞަލައަދި ސަލާމާއި 
 نِيتناثْ لىى عارصالن تقَرتافْ، وةًقَرف نيعبسى ودحإِ لىع ودهيالْ تقَرتافْ((  .އެވެ

وسبعين فةًقَرو ،سفْترِتق هذاُأل هةُم عالَثَ لىث وسبعني فلُّ، كُةًقَرها فالَّإِ ارِي الن 
واحالَقَفَ. ةٌد الصحةُاب :من هي اي رلَ؟ قاَاِهللا ولَس :مانَكَ ن على لِثْم ا أَمنلَا عيه 
أَوصابِحއަދި . ޔަށް ބައިބައި ވިޔެވެޔަހޫދީން ހަތްދިހަ އެއް ބަ"  :މާނައީ))  ي

އުންމަތް ހަތްދިހަ ތިންބަޔަށް އަދި މި. ބަޔަށް ބައިބައި ވިއެވެނަސާރާއިން ހަތްދިހަ ދެ
މެބައެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި ބައެއް ވާހުށީ ންއެ އޭގެތެރެއިން. ވެނެއެބައިބައިވާ

އެއީ ކޮންބައެއް . އެވެހެ އަޞްހާބު ބެއިކަލުން ދެންނެވި ދެންފަ. ނަރަކައިގައެވެ
އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނާއި . އެވެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ހަދީސްކުރެއްވިތޯއެ

 މިއީ އޭަގއި  ."ތިބޭ މީހުންނެވެ ގޮތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުންގެ އަޞްހާބުން މިތިބި
ކަންތައްތަކުން ހިަފއި، އަދި އޭގެމަތީގައި ސާބިތުވެ، އެއާއި އިދިކޮޅު  ގަދައަޅައި

  .ރައްކާތެރިވެ ތިބުން ވާޖިބުގެންވާ ޢަޤީދާ އެވެ

ދެންފަހެ މިޢަޤީދާއިން އިންހިރާފުވެ ފައިކައްސައިލައި، މިއާއި އިދިކޮޅަށް   ♦
 .ކެވެހުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައިތަކެހިނގާ މީ

o   ައި، މަލާއިކަތުންނާއި، ފޮޓޯއާބުދާއި،  އި މިބައިތަކުގެ ތެރޭގ
ވަލީވެރިންނާއި، ޖިންނިއާއި، ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، ހިލަޔާއި އެނޫންވެސް އެފަަދ 

ފަހެ މިބައިމީހުންނީ ރަސޫލުންެގ . މީހުން ވެއެވެ އެއްޗިއްސަށް އަޅުކަން ކުރާ 
އެނޫންވްެސ ނާއި ން ރައިޝުޤު !ތައަދި ކިޔެއް . ހުންނެވެދަޢުވަތަށް އިޖާބަ ނުދޭ މީ

އާއި  ޢަލައިހި ވަސައްލަމްهللا ޞައްލަ ރަސޫލާއެހެން ޢަރަބި އެކި ވަންހަތަކުން 
. ކަންތައްކުރި ގޮތަށް އެބެއިކަލުންނާއި ޚިލާފުވެ، އިިދކޮޅުހެދި މީހުްނނެވެ ގައިމެދު

އި، އެބައިމީހުން އެމީހުން އަޅުކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާޖަތްތައް ފުއްދުމަށާ
ރު ޞް ނަ އި، ދުޝްމަނުންގެ މައްޗަށްހުންނަށް ޝިފާ ދެއްވުމަށް އެދުމާބަލިމީ

. އެވެހެދި އި، ނަދުރުބުނެ ދެއްވުން އެދި ދެންނެވުމާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް ކަތިލަ
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މެހަިއ ން އިންކާރު ކުރައްވައި، އެ ކަންކަމާއެ اهللا އްލަޞަ اهللا ދެންފަހެ ރަސޫލު
އި ރެއްވުމުން އެކަމާކު  މަށް އަމުރުލިޞް ކުރު އަށް ޚާ اهللا އެއްކައުވަންތަ  އަޅުކަމެއް

  .އަދި ބުންޏެވެ. އިދިކޮޅުވެ ގަތެވެ ހައިރާންވެ،           
        ]އެކަލޭގެފާނު "  :މާނައީ ]5: آية، ص سورة

ހަމަކަށަވަރުން މީ ! ހެއްޔެވެއިލާހެއްކަމުގައި ހައްދަވަނީ  މެ ހުރިހައި އިލާހެއް އެއް
ގެ ހަުޟރަތަށް اهللاފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުނަށް ." ވަރަށް ޢަޖައިބު ކަމެކެވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ  ރުކު ކުރުމުން އިންޛާރު ދެއްވުމާއި،އި، ޝިގޮވައިލެއްވުމާ
 اهللاއޭގެތެރެއިން  ކޮށްދެއްވަމުގައި ދަޢުވަތުގެ ހަގީގަތް އެބައިމީހުނަށް ޝަރަޙަ 

ގެ ީދނަށް  اهللا  ތެދުމަގު ދެއްކެވި ބަޔަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި، ފައުޖު ފައުޖަށް
ގެ ރަސޫލާ އާއި  اهللاފަހެ  .ދެމިހުންނެވިއެވެމީސްތަކުން ވަދެއްޖައުމަށް ދާންދެން 

އި އެކު ތަބާވެގެން ކަލޭގެފާނުންގެ އަޞްހާބުންނާއި، އެބެއިކަލުންގެ އިހުސާނާ އެ
ނޑި ނޭޅި ދެމުންދިޔަ ދަޢުވަތާއި، ދިގު ޖިހާދަކަށް ތިއްބެވި ތާބިޢީންގެ ކި ބައިން ކެ

ދެން އަނެއްކާ ހާލަުތ . ގަދަވިއެވެދީންތަކެއްގެ މައްޗަށް ގެ ދީން ހުރިހައި اهللاފަހު 
ގެ މައްޗަށް ޖާހިލުކަން ބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ޖާހިލިއްޔަ ދީނަށް މީހުންބަދަލުވެ، ގިނަ 
 މެދުގައި ޣުލުއްވު އި، ވަލީވެރިންނާއި އެއީ ނަބީބޭކަލުންނާ. އެނބުރި އައީއެވެ

މާއި، އެހީއަށް އެދި ގޮވުން ފަދަ ޝިރުކުެގ ދެންނެވުކުރުމާއި، އެބެއިކަލުންނަށް 
ގެ މާނަ ޢަރަބި މުޝްރިކުންނަށް އިނގޭ  اهللا إال إلھ ال. ބާވަތްތަކުންނެވެ

 .املستعان فاهللا. ނޭންގެއެވެއެބައިމީހުނަށް ވަރަށްވެސް ދަނެގަތް ފަދައިން

ދުރުވުމާއި، ޖާހިލުކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން  ބުއްވަތުގެ ޒަމާނާއިނު 
މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިޒަމާނާއި ޖެހެންދެން ފެތުރެމުން ވަނީ  ގެ ބާވަތްތައްޝިރުކު

   .އައިސްފައެވެ
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 ވެސްހަމަ ކުރީގެ މީހުންގެ އޮޅުމަކީ  ފަހުގެ މިމީހުނަށް އަރައިފައިވާ 

 ގޮތުގައި  އެއީ އެބައި މީހުން ބުނާ. އޮޅުމެވެ          
ގެ ޙަޟުރަތުގައި އަހަރެމެންގެ اهللاކީ ފަރާތްތަކައެ" :މާނައީ ] 18: آية، يونس سورة[

  ".ޝަފާޢަތެރިންނެވެ                 ]سورة 

އެފަރާތްތަކަްށ  މެނުވީ ޓަކައި އާއި ގާތްވުމަށް هللاތިމަންމެން " :މާނައީ ] 3: آية، الزمر
 .ވެއެމި ".އަޅުކަން ނުކުރަމުއެވެ

ޝުބުހަ ބާޠިލު ކުރައްވައި އެކަލާނގެ ފިޔަވަިއ ވަނީ މި اهللاނުން ޤީހަމަ ޔަ
ުކ އެހެން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރިނަމަވެސް ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަ

ދި ކާފަރުވެއްޖެ ކަމުގައި އަންގަވައި ބަާޔްނ ކަމާއި އައެކަލާނގެއާއި ޝަރީކު ކޮށްފި

  .މިގޮތުން އެކަލާނގެ ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ .ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ
                   

              ]މާނައީ ]18: آية، يونس سورة: 

އެބައިމީހުނަށް ގެއްލުމެއް އަދި ފައިދާއެއް ނުދޭ  ފިޔަވައި اهللاއަދި އެބައިމީހުން " 
ގެ  اهللاމިފަރާތްތަކަކީ . އަދި ބުނެއެވެ .އަޅުކަން ކުރެއެވެފަރާތްތަކަކަށް 

ފަހެ މިބަސް އެބައިމީހުންެގ ." ޙަޟުރަތުގައި އަހަރެމެންގެ ޝަފާޢަތްތެރިންނެވެ

  :ކުރައްވަނީ ޙީވަ اهللا ރައްވަމުންށް ރައްދު ކުމައްޗަ         

                         

   ]އުޑުތަކާއި . ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ:" މާނައީ ]18 آية، يونس سورة

އަށް އެކަލާނގެ އް ތިޔަބައި މީހުން ތަކެ ދެނެވޮޑިގެން ނުވާ ކަންތައް اهللاބިމުގައި 
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 އަދި އެބައިމީހުން. ހިރުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެހުސްޠާ އެކަލާނގެ !ބުނެދެނީހެއްޔެވެ
  ".މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެން ވެއެވެ ކު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަލާނގެޝަރީ

 އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު  ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ اهللا މި އާޔަތްތަކުގައި
ން ނިހެކަލުންނާއި ވަލީވެރިންނާއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެ ނަބީބޭ ފިޔަވައި

  އެވަނީ  ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އަޅުކަމަކީ އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ ޝިރުކެއް ކަމުގައި
މީހުން އެއަށް އެހެން ނަމެއް ކިޔައިގެން  އެއީ އެކަން ކުރާ. ފައެވެ ބަޔާންކުރައްވައި 

   .ވެއެވެ ނގެ ވަޙީކުރައްވައިފައިއެކަލާ. ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ އުޅުނު

                         

 ]އަދި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ފިޔަވައި އެހެްނ "  :މާނައީ  ] 3: آية، الزمر سورة

.) ބުނެއެވެ ( މީހުން ކެއްކަމުގައި ހަދައިގެން އުޅޭމަދަދުދޭ ގާތް ފަރާތްތަފަރާތްތަކަކީ 
 މެއް މެނުވީ އެފަރާތްތަކަށް އަޅުކަ ކުށްތަން ވުމަށްޓަކައި  އާއި اهللاތިމަންމެން 
. އްވައި ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެއެބައިމީހުނަށް ރައްދު ދެ اهللاދެންފަހެ ". ނުކުރަމެވެ

                      
           ]މާނައީ  ]3: آية، الزمر سورة:  "

ކަންތަކުގައި ދެބަސްވެ އުޅޭ  ބައިމީހުން އެކަމަކައިމެދުގައިއެ اهللاހަމަކަށަވަރުން 
ދޮގުވެރި  اهللاހަމަކަށަވަރުން . އެއުރެންގެ މެދުގައި ހުކުމް ކުރައްވާނެއެވެ

   ."ންނަށް ތެދުމަގެއް ނުދައްކަވާނެތެވެކާފަރު

އި، ކުރުމާފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އެހެން ފަތާތްތަކަށް ދުޢާ 
އި، މިފަދަ ކަންކަމަކީ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާިއ އުންމީދު ކުރުމާ ބިރުވެތި ވުމާއި،

. ވައި ފައެވެ އެކަލާނގެ އެވަނީ ބަޔާންކުރައް މި އާޔަތުގައިޝަރީކު ކުރުން ކަމުގައި 
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އާއި ގާތް ކޮށްދޭނެ ކަމުގައި އެމީހުން  اهللاއަދި އެބައިމީހުންގެ ކަލާނގެތައް އެމީހުން 
  .ދޮގުކުރައްވައިފައެވެ ބުނާ ބަސް

ޚިލާފު،  ކަންތަކާއިަލވާތް ލެއްވި ރަސޫލުން ގެންނެވި ސަލާމާއި ޞަ ♦
ން ނުގެ މުލްހިދުމިޒަމާ: ޞައްހަ ޢަޤީދާ އާއި އިދިކޮޅު، ކުފުރު ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރޭގައި 

ފަދަ އެހެންވެްސ އިލްހާދާއި ުކފުރަށް ގޮވާ މީހުން   ނިންކުރެ މާރކްސް، އަދި ލެ
އެއީ އިޝްތިރާކިއްޔަތު، ނުވަތަ ޝުޔޫއިއްޔަތު، ނުވަތަ . ދެކޭގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ

ފަހެ މިފަދަ . ނަމެއްކީކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ މިނޫން އެހެންނުވަތަ ބަޢުޘިއްޔަތު 
އުޞޫލު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކަލަކު ވޮޑިގެން ނުވާ ކަމާއި،  މުލްހިދުންގެ

އުޞޫލުގެ ތެރޭގައި  އަދި އެބައިމީހުންގެ. ހަޔާތަކީ މާއްދާއެއްކަން ހިމެނެއެވެ
އިންކާރު ކުރުމާއި،  ވާކަމަށް ދިރުވުމާއި، ސުވަރުގެ އާއި ނަރަކަ ދެވަނަފަހަރަށް

ޔައި، އަދި އެބައިމީހުންގެ ފޮތްތައް ކި. ހުރިހައި ދީންތަކަކަށް ކާފަރުވުން ހިމެނެއެވެ
ޝައްކެއްނެއްގޮތުގައި . ފި މީހަކަށް މިކަން ޔަގީން ވާނެއެވެއިބަލައެމީހުންގެ ގޮތްތައް 

އަދި އޭެގ . މިޢަޤީދާ އަކީ ހުރިހައި ސަމާވީ ދީންތަކަކާއި އިދިކޮޅު ޢަޤީދާ އެކެވެ
ފޯރުކޮށްދެނިވި  އަށްނަތީޖާ  މެ ނުބައިއެއްދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި އަހުލުވެރިން 
 .ޢަޤީދާ އެކެވެ

އަދިވެސް ހައްގާއި އިދިކޮޅު ބައެއް ޢަޤީދާގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބާޠީނީން 
އެބައިމީހުްނ  މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައިއެ. ދެކޭގޮތް ހިމެނެއެވެ ޞޫފީންނާއި ބައެއް 

 ތަދުބީރު ކައުނުގެ ކަންކަން ތަކަކީކިޔައި އުޅޭ ބައެއް ފަރާތް  ވަލީވެރިންކަމުގައި
އާއި ބައިވެރިވާ ބައެްއ  اهللا ލަމުގައި ތަސައްރުފު ކުރުމުގައިޢާ އިއްޔާކުރުމުގަ
ތަކަށް އަޤުޠާބު، އައުތާދު، އަދި އަޣުވާޘު މަިފަދ އެފަރާތް  އެމީހުން .ކަމުގައެވެ

ރުބޫބިއްޔަތުގައި  ގެاهللا މިއީ. ތައް އަމިއްލައަށް ހަދައިގެން ކިޔައެވެއެކިއެކި ނަން
 އަދި މިއީ . ވެކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެޝިރު އެއްމެ ނުބައި ކުރެވޭ

. ނުބައި ޝިރުކެކެވެ ވެސްއުޅުނު ޝިރުކަށް ވުރެ ކޮށް  ޢަރަބިން ޖާހިލިއްޔަތުގައި
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އަދި ކިޔެއް . އެހެނީ ޢަރަބި ކާފަރުން ރުބޫބިއްޔަތުގައި ޝިރުކެއް ނުކުރެ އެވެ
ރަނީ އަދި އެމީހުން ޝިރުކު ކު. އެމީހުން ޝިރުކު ކުރީ އަޅުކަމުގައެވެ

އަްށ  اهللاދެންފަހެ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި . ާހލުގައި އެކަންޏެވެ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ

  .ފައި ވެއެވެޙީކުރައްވާވަ اهللا .އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އެކުގައި އަޅުކަން ކުރެއެވެ
                      

          ]މާނައީ ]29: آية، العنكبوت سورة:  "

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދަކަށް(އެބައިމީހުން ދޯންޏަށް   اهللا ވެއްޖެ ނަމަ  ސަވާރު )ކަ
 ކުރައްވައި ސަލާމަތް އެބައިމީހުން ފަހެ. އަޅުކަން ޚާލިޞްކޮށް ދުޢާ ކުރެއެވެއަށް 

 اهللاއެބައިމީހުން ރުބޫބިއްޔަތުގައި  ".ކު ކުރަން ފަށައެވެޝިރުއާދެވުމުން  އެއްގަމަށް

   .ފައި ވެއެވެވާކުރައްޙީވަ اهللا .އެއްކައު ވަންތަ ކަމުގައި އިޢުތިރާފު ވެއެވެ

          ]މާނައީ  ]87: آية، الزخرف سورة:  "

ލު ކޮށްފި ނަަމ ސުވާ އެއުރެންނާއި ވީ ކާކުތޯ އަދި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުން އުފެއްދެ

   .އަދި ވެސް ވަހީކުރައްވައިފައި ވެއެވެ ".އެވެ اهللا. ވެއެމީހުން ބުނާނެއެ

                    

                   

                )اآلية’ يونس سورة 

ތިޔަބައި މީހުންނަށް އުޑުންނާއި ބިމުްނ ! ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު" މާނައީ  )31
ގެ މިލްކުވެރިޔަީކ ދެއްވަނީ ކޮން ފަރާތެއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިވުމާއި ފެނުމު ރިޒުޤު

ވަިއ އްއިވާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭން ދިރި ހުރި އެއްޗެއް ނެރުއަދި މަރުވެފަ؟ ކާކު ހެއްޔެވެ
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؟ އެއްޗެތި ނެރުއްވަނީ ކޮންފަރާތެއް ހެއްޔެވެ އެއްޗެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ ދިރޭ
ފަެހ ؟ ފަރާތަކީ ކޮންފަރާތެއް ހެއްޔެވެ ހިންގަވާ ތަކެއް އަދި އެންމެހައި ކަންތައް 

ދެންފަހެ ކަލޭގެާފުނ . ވެއޭ ބުނާނެއެ اهللاބައި މީހުން ނިކަން އަވަހަށް އެއީ އެ
އަދި މި މާނައިގައި " މީހުން ބިރު ނުގަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟ތިޔަބައި . ވިދާޅުވާށެވެ

  .އާޔަތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ
  

ހުން ކުރީގެ މުޝްރިކުންނަށް ފަހެ އެބައިމީ !ފަހުގެ މުޝްރިކުން ދަންނައެވެ
 .ދެގޮތަކުން އިތުރުކުރިއެވެ ރުކުގައި ވުރެ ޝި

  .ވެ ން ރުބޫބިއްޔަތުގައި ޝިރުކު ކުރެއެބައެއްމީހުފަހުގެ  އެއްގޮތަކީ

. ދަތި ހާލުގައިވެސް ޝިރުކު ކުރުއެވެ، އެމީހުން ތަނަވަސް ކަމާއި ދެވަނައީ؛
ފެންނަ މީހުންގެ ކަންތައްތައް އެނަށާއި، ންއުޅޭމީހު ގާތުގައި މިބައިމީހުންގެ 

 اهللا رضي حسنيމިޞުރުގައިވާ  އެގޮތުން. މިކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ މީހުންނަށް
ޢަދަނުގައި ވާ ޢައިދަރޫސް ގެ ޤަބުރާއި، ޔަމަނުގައި ވާ ، އާއި ބަދަވީގެ ޤަބުރާއި عنه

ހާދީ ގެ ޤަބުރާއި، ޝާމުގައި ވާ އިބުނު ޢަރަބީގެ ޤަބުރާއި، ޢިރާގުގައިވާ ޝެއިްޚ 
މަޝްހޫރުކަންލިބިގެންވާ ޤަބުރުތަކުގެ މިނޫންވެސް  ގެ ގަބުރާއިޢަބުދުލްޤާދިރު ޖީލާނީ

ދެކިއްޖެ  ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ޢަމަލުތައްކުރަމުންދާ  ކައިރީގައި މީސްތަކުން
އައްަޒ  اهللا އަދި މިބައިމީހުން .އެނގޭނެއެވެމިކަންކަން ރަގަޅަށް ކަން މީހަ

. އެވެއަނބުރާފައިވެ  ގަބުރުތަކަށް  ވަރަށްގިނަ ހައްގުތައް ވަޖައްލައަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ
 اهللا މާތް  ބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަންތައްތައް އިންކާރު ކޮށް،އެ އެހެން ނަމަވެސް 

 އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރީގެ ރަސޫލުން  وسلم عليه اهللا صلى حممد ރަސޫލާ އެކަލާނގެ
 هللا افإن .ދެނީ މަދުމީހެކެވެތައުހީދުގެ ހަޤީގަތް އަންގައި އެކަންކަމައިގެން  ފޮނުއްވި 

  !!راجعون إليه وإنا



ޙަ   41  )الصحيحة العقيدة( ޢަޤީދާ ޞައް
 

ނޑުމެންގެ ދުޢާއަކީ މާތް ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބައިމީހުންނަށް  އަޅުގަ
ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވައި، އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ތެދުމަގަށް ގޮވާ މީހުްނ 

މުސްލިމުންގެ ވެރިންނަށާއި އިލްމުވެރިންނަށް މިނުބައި ޝިރުކާއި ، އިތުރުކުރައްވައި
އެކަލާނގެއީ . ކަން ބިމުން ފޮހެލުމުގެ ތައުފީގު ދެއްވާށިއެވެހަނގުރާމަކޮށް އެކަން

  .އައްސަވާ ވޮޑިންނަވާ ގާތުގައި ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

 ޞައްޙަ ޢަޤީާދ އާއި ވައްޞިފާތުގެ ބާބުގައި އުއަސްމާ ވެސްއަދި ♦
 هللاމުޢުތަޒިލީންނާއި، ، ންނާއިގައި ބިދުޢަވެރިންކުރެ ޖަހުމީއިދިކޮޅު ޢަޤީދާތަކުގެ ތެރޭ

ވާ ފުރިހަަމ ޚާއްޞަވެގެން ގެ ކިބައިން އެކަލާނގެއަށްނަހޫ ވަތަޢާލާޙާސުބު
ވުޖޫދުގައި ނުވާ ތަކެއްޗާއި، ޖަމާދާތާއި، ، ކޮށްޞިފަފުޅުތައް ނަފީ ކޮށް، އިންކާރު 

މުސްތަހީލު ޞިފަތަކުން އެކަލާނގެ ޞިފަކުރުމުގައި އެބައިމީހުންނާއި އެއްގޮތަށް 
އެބައިމީހުންގެ ބަސްތަކުން  اهللا. ނެއެވެހިނގާ މީހުންގެ ޢަޤީދާތައް ހިމެ

 .ހުސްތޯހިރުވެ، މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ
o  ްގެ تعالى اهللاވަންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަދި މީގެ ތެރެއަށ 
. ފަތައް ނަފީކޮށް އަނެއްބައި ޞިފަތައް ސާބިތު ކުރާމީހުން ވެއެވެބައެއްސި

ފަތަކުގެ ސަބަބުން ޞި އެބައިމީހުން ސާބިތު ކުރި. ނެވެމިސާލަކަށް ޢަޝްޢަރީން
ޞިަފތައް ސާބިތު ކުރަން  ރިނަފީކޮށް އަދި އޭގެ ދަލީލުތައް ތައުވީލު ކުއެބައިމީހުން 

ފަހެ މިގޮތުން މިބައިމީހުން ސަމްޢީ އަިދ  .މީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެއެވެއެބައި
އަދި މިމައްސަލައިގައި ބަޔާންވެގެން ހުރި . ޢަޤުލީ ދަީލލާިއ ޚިލާފުވެފައި ވެއެވެ

 .އެވެކޮޅުނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވެދެ

ހަމަކަށަވަރުން . ލްޖަމާއަތުގެ މީހުން ދަންނައެވެއަހުުލއްސުންނަ ވަ ދެންފަހެ
 އެކަލާނގެ وسلم عليه اهللا صلى އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ اهللا އެބައިމީހުން

 އް ޅެފުފަސިޅަކާއި އިސްމުފުމެހައި ން ފައިވާ އެކުރައްވާޅަށްޓަކައި ސާބިތު ޛާތުފު
އަދި އެކަލާނގެ އާއި އެކަލާނެގ  .ސާބިތުކުރެއެވެ މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ންއެ
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އެީއ . ޚަލްގުތަކުންނާއި އެއްގޮތް ވުމުން އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ތޯހިރު ކުރެއެވެ
އެކަލާނގެ  މިގޮތުން މިބައިމީހުން. ނައްތައިލުމުން ބަރީއަވާގޮތަށެވެ އްޞިފަފުޅުތަ

އި ދަލީލުތަކަކަށް ނުލައި، ހުރިހަމަކާއި  އިންކާރު ކުރުމަކާކުރުަބދަލު ސިފަފުޅުތައް 
ތެރެއިން ފައިވާ ދެކޮޅުނުޖެހުމުގެ ވެއްޓިއަދި އެހެންމީހުން . އެވެޢަމަލުކުރެ

 ހުރި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ނަޖާތާއި ނަޞީބު . އެވެމިބައިމީހުން ސަލާމަތްވެގެންވެ
ފައިވާ ޞިރާތުލް މާމުން ހިންގަވާސަލަފުންނާ އި އަދި މިއުންމަތުގެ. މަގަކީ މިއެވެ

ދެންފަހެ މިއުންމަތުގެ ކުރީކޮޅު ރަނގަޅުވި ގޮތަށް ނޫނީ . މުސްތަޤީމަކީ މިއެވެ
އެއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތަށް . ހުކޮޅޮ ރަނގަޅު ނުވާ ހުއްޓެވެމިއުންމަތުގެ ފަ 

   .ވެއްޗެއް ދޫކޮށްލުމެތަކެ  މެހައިންއެ އެދެއެއްޗާއި އިދިކޮޅު، ތަބާވުމާއި

  

  

اُهللا وسلَّم علَى خيرِ خلْقه محمد وعلَى آله وأَصحابِه ومن تبِعهم بِإِحسان  ىوصلَّ
  .إِلَى يومِ الدينِ


